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V A N D E

HEERSCHAPPY DER ZEE
I N 'T

ALGEMEEN;
EN VAN DE

BRITTANNISCHE ZEEN
. I N 'T

BYZONDER.
EERSTE HOOFDSTUK.
Fan de Heerfchappy der Zee in V Algemeen.

VER Eigendom en Heerfchappy in 'c algemeen is zoo dik-

wyl en zoo breedvoerig gehandeld door anderen , in Wer-
ken waarin hec natiiurlyker en noodzaakelyker fcheen, dat

wy 'er hier niet meer van zullen zeggen dan de natuur

deezer Verhandeling eifchc: wanc telkens als wy een' aftred

maaken van ons Onderwerp de Zee, kan men zonder woord-

fpeeling zeggen, dat wy ons buiten ons Element begeeven; en derhalven

zullen wy regelrecht ter zaake komen.
Door het Woord Zee, wordt, volgens den eigentlyken zin, verftaan

de Oceaan en Groote Zee, zoo wel als Golfen en Inlandfche Zeen, gelyk

de Middellandfche , de Adriaüfche , de Egéfche, de Brittannifche en Oojl Zeën^

die onmiddelyker aan Heerfchappy onderhevig zyn : want belangende de
Opperhecrfchappy van den wyden Oceaan , die kan geen Menfch zich

aanmeeten, 't en zy hy Heer der Aarde ware; en de Heerfchappy van
ieder Vorft of Staat kan zich niet verder uitftrekken over de grooce Zee,
dan daar het redelyk is dat hunne nabuuren de hunne beginnen, of daar

de byzondere Heerfchappy te niet loopt in 't ongemeeten Diep.

A Door



e HEERSCHAPPYDERZEE
Door Heerfchappy wordt verflaan een eigendom of recht van te ge-

bruiken, te genieten, over te befchikken, en het dus genooten en beze-

ten goed vryeiyk te vervreemden. En decze Heerfchappy is tweederlei

;

die welke aan alle Menfchen , als bezitters
,
gemeen is , zonder onderfcheid ;

en die welke byzonder is aan zommigen , verordend en afgezonderd is

door zonderlinge Perfoonen , zodanig dat alle andere Perfoonen uitgefloo-

ten zyn van de vryheid van gebruik
,
genot en bezittinge , zonder voor-

afgaande toeflemminge en verlof van den eigenaar of bezitter. Dat het

Land aan zulk eene Heerfchappy onderhevig is wordt niet in twyffel

getrokken ; maar verfcheide hebben zich tegen de Heerfchappy der Zee
verklaard. Zy zeggen dat de aart des Elements zulk een eigendom niet

toelaat, dit vloeibaar en by gevolg aan een geiladige verandering onderhe-

vig zynde door de aankomfl: van nieuwe golven, die gnfT-adig van plaats

veranderen , deszelfs ftaat zoo volftrekt onzeker is , en in alle opzichten

zoo weinig dezelfde blyft, datmenbezwaarlyk denken kan dat eenigdeelvan

het zelve in eene byzondere bezitting is te houden ; welke door haare na-

tuur beftaat in affcheidinge en grenspaalen , en zy kunnen niet begrypen

dat deeze plaats kunnen hebben in de Zee.

Men heeft daar op geantwoord, dat, gelyk God verordend heeft dat

het Land beheerd , befchermd en geregeerd zoude worden door publyke

Magt , het met de Zee het zelfde is, die op verre naa zoo vloeibaar en

vlietende niet is als de Revieren, wier eigendom zelden of nooit becwifl is.

Zoo men zegt dat de Revieren aan wederzyden bepaald zynde door het

Land, ligter eene byzondere Heerfchappy kunnen toelaaten dan de Zee;

dient zulks tot ons oogmerk om het recht der Koninginne van Groot-

Brittanje over de Britfche Zeen te bewyzen , vermits zy voor een groot

gedeelte bepaald zyn door het Land. Maar om de bovengemelde tegen-

werping op eene algemeener wyze te beancwoorden
;
geen redelyk Mcnfch

zal ontkennen, dat, fchoon het water dikwyl veranderd wordt, de bodem

of de ruimte gronds daar het over vloeit fleeds dezelfde blyft. En als

men zegt dat een Vorfl over de Zee of eene Revier heerfcht , verftaat

men niet het Element, maar de plaats daar zy gelegen zyn. De wateren

der Britfche en Adriatifche Zeen verloopen gefladig, maar de Zee blyft de-

zelfde; gelyk de Tyber, Po, Rhyn, Theems of Severn dezelfde Revieren

zyn die zy voor diuzend Jaaren waren : daarom is het dat zy onderworpen

zyn aan Vorften by wyze van befcherminge of regeeringe. Zou 't niec

befpottelyk zyn, indien ieraant wilde dryven, dat de Zee zonder befcher-

ming moeft gelaaten worden, in zoo verre dat elk 'er op mogt doen wat

hem behaagde, goed of quaad, rooven of fleelen : dit alleen bewyfl,

dat de Zee beheerfcht moet worden , door de genen wien deeze regeering

door de Godlyke Befchikking eigentlykfl: toekomt. De Lucht is een

veel vloeibaarder Element dan het Water, en echter is die ruimte welke

zich bevindt boven den grond, dien een eenig byzonder Perfoon_ bezit

y

zoo volftrekt de eigendom des bezitters, dat hy volgens de wetten iemant

kan beletten aan een naburig gebouw een uitilek te maaken dat over

zynen
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zynen grond uitfteekCjfchoon de grondllag van zulken gebouw onbetwiflelyk

aan den bezitter behoort die het uirftek wil timmeren. Zoo nu het bezie

van den grond den eigenaar een onbetwiflelyk recht op den eigendom der

Lucht geeft, moet de bezitting van den bodem der Zee een genoegfaam

recht geeven tot den Eigendom of Heerfchappy der Wateren. De te-

genwerping dat de Zee noch grenzen noch paaien toelaat , om haare

vloeibaarheid, is ydel: dewyl zy noodwendig bepaald moet zyn, of men
moet willen ondeiflellen dat zy oneindig is. En zeker is het , dat de Zss-

en 't Lani malkander zoo onderling omhelzen met kromtens en bogten

,

dit door Schiereilanden en bergachtige Uitllekken , Kaapen geheeten , de

andere door AVec^'M , Inhammen en Golfen, dat zy elkander paaien f}:ellenj

en daar en boven is zy bepaald geworden, gelyk blykt uit de gedenkwaar-

dige BuUe van Paus A'exander den VI. , in welke hy den Koning van Spanje

het overgroote gei'chenk der wefter Waereld doet. De paaien daar ia

was eene ingebeelde Linie, getrokken vanden Noord- tot den Zuidpool:

welke linie den aflland van loo mylen van de Eilanden de Jzores en Caap

Verde weftwaart en zuidwaart had: al wat ooflwaart was, was het deel der

Portiigeezen en al wat wellwaart was, dat der Spanjaarden. En naa de uit-

vinding van het Compas, is de uicgeflrektheid van alle Heerfchappye der

Zee ligt te bepaalen door behulp van zulk eene ingebeelde linie , en van
Eilanden , Klippen en Kaapen , hier en daar overal verfpreid.

Andere brengen tegen de byzondere Heerfchappy der Zee in , dat de
vryheid vanDoortogt, Handel en Koophandel, een recht is zoo eigen aan

den Menfch, dat het nergens afgefchaft of vernietigd kan worden; en dat de

Zee is gelyk de groote Weg gemeen aan allen. Waar op wy antwoorden,

dat zy 't is, zoo verre als andere groote Lani-JVegen en Revieren het

zyn; welke, fchoon gemeen, niet overweldigd mogen worden door byzon-

dere Menfchen geheel tot hun eigen gebruik, maar ten gebruike van elk-

een moeten blyven; ook moet haare vryheid niet zodanig zyn dat zy
zonder beheeringe en befcherminge van eenigen VorH of Staat zouden
weezen*. Want het rechte m^rk en teken van de Vryheid der Zee , is de *Zie het

befcherming der genen die haare vryheid handhaaven. Dewyl de Zee be- P'^jt van

fchermd en beheerd kan worden , is zy niet minder dan het Land onder-
Chizzoia

hevig aan verdeelinge onder de Menfchen, en de eigendom van Steden oppermagt
en Mogendheden , het welk voor lang zodanig door God verordend is der Vtne-

als iets zeer natuurlyk. Daarom zégt Arijloteks van de Zee -Steden, ''"^"'\"^

de Zee is haar grondgebied , om dat zy haar befcbermd, en haar onderhoud aanbrengt. ^ uj;itiahe

Het zoude ten hoogden ongerymd zyn de goede regeeringen befcher- Zee achcer

ming des Lands te pryzen , en die der Zee te verourdeelen ; en uit de Sl Kiens

groote ruimte der Zee volgt niet dat het onmogelvk is, haar te befcher- ^'''L.
men en te beheeren. iielangende nu dat de Zee gemeen moet zyn en haa-

re doortogt wy; niemant heeft ooit gedocht, veel min gezegd dat men
een onfchadelyken doortogt of doorvaart aan Reizigers en Vreemdelingen
kan of raag weigeren. Nadien zy tot de pÜgten der menfchelykheid be-

hoort, alszy geene oorzaak van vreeze of jalouzy kan geeven; en deeze

A 2 vryheid



4 HEERSCHAPPYDERZEE
vryheid van Doorvaart vermindert geenfmts de Heerfchappy noch krenkt

den eigendom der Plaatfen, welke men zulken Perfoonen toelaat door te

vaaren: om dat men den PalTagiers die vryheid vergunt, niet als of zy 'er

wettig recht toe hadden , maar by toelatinge ; de toelating aan een ander

om deelachtig te mogen zyn aan eenig ding, beneemt den Eigenaar niec

het allerminfle van zynen eigendom, noch vermindert zyne magt over zyn

eigendom geenfints , inzonderheid als hy 'er zelf niets by verliefl. Alle

doortogten door vreemde Landen zyn, ( gelyk zy altoos zyn geweefl)

onderheving aan zulke bepalingen en voorwaarden als de verfcheide Mo-
gendheden en Vorften der Landen , door welke de Doortogt verzocht

wordt, dienftig oordeelen voor het welzyn en veiligheid van hun eigen

Volk zoo wel als van hunne Bondgenooten. Het Recht van de Flag , 't welk

de Kroon van Groot - Brittanje heeft, eifcht een teken van eerbied van alle

Schepen die de Britfche Zee doorvaaren , en dit is de bepaling en voor-

waarde op welke deeze Doorvaart toegelaaten wordt. Belangende dat

gedeelte der tegenwerpinge diede Vryheid van den Koophandel betreft, het

ichynt inden eerfhen opflag zoo Hecht, dat het geene andere wederlegging

verdient dan eene platte ontkenning; dewyl de Tegenwerpers geene an-

dere reden bybrengen dan hun bloot zeggen: maar om hun eens vooral

den mond te fnoeren, laat ons onderftellen dat, dat in vredes-tyd Vrank-

ryk zyne Wynen met England zoude willen vermangelen voor Engelfchs

Wol, en dat de Engelfchen niet beftaanbaar met het belang der Natie oor-

deelende hunne Wol te laaten uitvoeren (gelyk het ongetwyffclt niet is)

en niet gezind zynde den Franfchen geld te geeven voor hunne Wynen
,

naardien zy die Waar, overvloediglyk in Spanje en in Italiën kunnen be-

komen in mangelinge voor de Engelfcbe Manufafluuren , weigerden in

zulken Handel met Frankryk te treeden (gelyk zy in der daad geduurende

al den tyd van den laatften Vrede gedaan hebben) 'er geen Traftaat zyn-

de dat hen tot het tegendeel kan beweegen, is de Vraag, of Vrankryk

eenig recht heeft om de Engelfchen te dwingen om aan zynen eifch te vol-

doen. Wie is 'er in de Waereld die dit niet met ontkennen zal beant-

woorden"? dewyl het zeker,is dat alle Volken der Aarde allen Koophandel

met andere kunnen toeftaan of weigeren, naar dat zy dienftig oordeelen,

't en zy 'er eenig voorgaand Traftaat of Verdrag daar tegen in wee-

zen is.

Eenigen die zich tegen de Heerfchappy der Zee verzetten, brengen in

plaatfe van redenen , authoriteiten daar tegen in , welke wy zullen onder-

zoeken voor zoo verre zy van eenig gewigt fchynen.

Zy zeggen, dat Antoninus Pius, volgens Marcianus , den Rechtsgsleer-

den, en Juftiniams in zyn Injlimen, verklaard hebben, dat, volgens de

Wet der Natuur, de Lucht, zoo wel als de Revieren, de Zee en haare

Stranden , aan allen gemeen behooren te zyn. Dienvolgens ftaat hy den

Viffchers van Formia en Capetia (en allen anderen in 't algemeen) toe langs

het Strand te vifTchen, met dit voorbeding alleen, dat zy de Steden, de

Monumenten en Gebouwen niet te naa rooecen komen, die door geene

We:
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Wet aan allen gemeen zyn. Zy brengen desgelyks Ulpiams tegen de Heer-

fchappy der Z(?ff by, als zeggende, Dut de Zee, door de Natuur, voor allen

vry zynde, door geene byzondcvc IVet of zonderlinge Hcerfchappy aan iemant on-

derworpen kan worden j en op eene andere plaats , dat de Zee en Stranden aan

allen geineen zyn, gelyk de Lucht, en dat de Keizers dikwyl verklaard heb-

ben, dat men niemant de vryheid van vilTcnen zoude beneemcn. Men
brengt desgelyks by, dat /Intoninus Pius gezegd heeft, dat hy zelf Heer der

Aarde was , maar da PVet der Zee. Indien 't gevoelen van eenige byzondere

Perfoonen vaneen genoegzaam gezag was, om 'er de onderlhellingen van
de volftrekte Gemeenfchap der Zee op te bouwen , zouden deeze tegen-

werpingen van eenige kracht kunnen weezen. Maar als wy de IVetten en
Gewooniens der meefle Volken en Tyden zorgvuldig nagaan en onderzoe-

ken, zullen wy de zaaken heel anders gelleld vinden, en om dit in 't be-

loop deezer Verhandelinge klaar aan te toonen, zullen wy verfcheide Vol-

ken bybrengen, die, de eene naa de andere, in 't bezit van de Hecrfchap-

pye der Oofterfche Zeen zyn gewceft. Wat het getuigenis van Ulpianus

betreft , daar tegen zullen wy gebruik maaken van hem zelven : want hy

rekent de Inkomflen der Villcheryen ( welke in 't gemeen gehouden wor-

den voor een deel der Regalia of Vorflelyke Inkomften van den Souve-

rein) onder de openbaare beladingen, en fielt de Viflcheryen of Vyvers
onder de Goederen die gehouden worden aan Schatting onderhevig te zyn.

Jujliniaans Rechten, hoe voortreffelyk zy zyn, hebben merkelyke in-

breuken en veranderingen geleeden, en inzonderheid in ééne Wet be-

trekkelyk tot de Zeevaart. Want , volgens zyne Wetten , moeten de

Schepen, door Onweer op het Strand gefmeeten, behooren aan de eerfle

eigenaars, of, als dingen die verlaatcn zyn en geene bezitters hebben, de

eigendom worden van de eerfte die ze vindt ; welke goede Wet 'in het

Diittfche Ryk aangenomen maar by andere Volkeren ten eenemaai veran-

derd is , en onder andere by de Engelfchen. Om kort te gaan , het is niet

te denken dat Jujliniaan met eenige van zyne Ordonnantiën of Inzettin-

gen voorheeft eene byzondere Heerfchappy der Zee te beletten , dewy!

hy zich zelven den Helle/pont toeëigcnde, zodanig dat de vryheid van die

Zee, en van de Havens die zy had, den Koop- en Zeelieden die 'er op
voeren vry duur quam te ftaan, volgens Procopius, die zyn Tydgenoot
was, en de Hillorie van zyn Leeven heeft befchreeven. De aannierke-

lykfte authoriteit die de tegenwerpcrs bybrengen , is het antwoord van

den Keizer Antoninus Pius, Dat hy zelf Heer van 't Land was, maar de Wet
van de Zee. Dewyl men deeze zaak niet in haar' rechten dag gefield heeft,

moet ik 'er den Leezer te recht van onderrichten. Het was 'er dus mêe.

Eiidemon Afiaticus , een Inboorling van Nicomedicn, eene Stad in Bithynicn,

Schipbreuk geleeden hebbende in de Egéfche Zee, en zyn Goedere aange-

flaagen zynde door de Tollenaars der Cycladifche Eilanden *, vertoonde hy * In rfe

aan den Keizer hoe onbillyk en ongenadig die Tol-bedienden met hem ge- -^rcbtpcL

handeld hadden, en verzocht hem omontflag, (volgens Volufius Marcia-

nus, die een van deezes Keizers Geheime Raaden was) met deeze woor-

A q dea



6 HEERSCHAP?Y DER ZEE
den Och Keizer Antoninus onze Heer, wy, Schipbreuk geleeden hebbende

^

zyn van alles beroofd geworden, door de Ontvangers van den Tol die op de L'ycla-

dilche Eilanden vjoonen. Waar op de Keizer hem hec volgende antwoord

p-af Ik ben wel Opperheer der JVaereld, maar de Wet van de Zee : dat men de

zaak afdoe volgens de Rhodifche Wet , die voorgefchreeven is tot bejlijfunge van

Zee-zaaken; voor zoo verre zy niet Jlrydig is met cenige van onze Wetten: want

Keizer Aiigurtus zvas ook van dit gevoelen. Het eenigftc gelchil dat over

de leezing van dac antwoord is gereezen, is becrekkelyk tot desi^ell» punc-

tueeringe, en byzonderlyk tot het voile punt of zinllot 't welk men ge-

plaacft vindt achter de woorden maar de Wet van de Zee. Dewyl men ten

vol punt achter de evengemelde woorden vindt, willen de Tegenwerpers

dat dit maar, zoo veel zegt als dit de Keizer zich wel erkent voor Heer

des Lands, maar niet der Zee, en dat de Wet alleen, en g^en Mcnfch

,

Heer van de laatfte was : in pü-itfe dat de rechte zin van dit antwoord

fchynt te weezen , dat de Z^*e-zaakjn eigentlyk afgedaan b^hoorcn te wor-

den door de Rodifcbe \Vet, die gelleld was tot een' regel in zulke gevallen:

wmt dewyl hy zich zclv-'U d- oppermaclit over de gi-luele Waereid toe-

fchryft , heeft hy daar ong,-twyu"eii. de Zee in willen begrypen, welke

zoowel als het Land, aan zyn gezag onderworpen was, fcnoon op eene

Verfcheide wyze; de gefcnillea aiioos afgedaan wordende alleen door de

Romeinfihe Wet , maar de Z.e-zaalicn beilifh volgens de Zee- wetten der Rho-

' diers doch met deeze bepalinge , dat de Rbodifühe Rechten alleen plaats

zouden hebben als zy niet llrydig waren met eenige Romeinfche Wet. Be-

halven de twifl over de ieczing van dit antwoord, zegt Joannes Ignceus

,

en anderen , dat de Keizer jintoninus , verre van te weigeren zich eene

Heerfchappy over de Zee toe te fchryven, door dit antwoord eer te ken-

nen fchynt te geeven dat hy Heer van dezelve was; bybrengende, dat,

door deeze zoo dikwyl heriiaalde woorden. Ik hen -wel Opperheer des Lands

^

maar de Wet van de Zee , hy heeft willen zeggen ik ben in der daad Heer

der Waereid, en desgelyks de Wet der Zee. Van dit gevoelen is ook de

geleerde Samuel Petit, een Franfchman, die zegt, Antoninus ontkent hier

niet dat hy Heer der Zee is, in zoo verre dat hy weigert Wetten te geeven

en reclit te doen ten behoeve van allen die dezelve bevaaren; want in te-

gendeel, hy beveelt dat het gefchil tuflchen Eudemon en de Tollenaars be-

llifl zal worden door de Rho.lifcbe Wet; aan wjlke hy zich evenwel zoo

niet gebonden houdt, dat hy geene andere midaelen in 't M-erk zoude mo-

gen ftellen om Eudcmon te helpen ; zelfs tegen die Wet indien deeze Man
'er eenip- ongelyk door mogt kom«i te lydcn; onderwerpende zichtbaar-

lyk en volkomen de Rodifcbe Wet aan zyne eige Wetten. Monfieur Petit

voegt daar by, dat hy gelooft dat het Grickfch Woord in het verzoek,

('t welk in die taal gedaan en beannvoord is) 't welk Wet betekend, door

een misflag gezet is in plaatfe van een ander Woord dat 'er eenige over-

eenkomft mede heeft in klank en letters, en Wind betekent. Zoo dat hy

den Keizer doet zeggen , Ik ben wel Heer van 't Land , maar de Wind van

de Zee. Het zy dat de feil in de punclueeringe of in de conftruélie fchuile,

het
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het is zeer onwaarfchynlyk dat Jntoninus iets gezegd zonde hebben flr^'dig

niet de bekende Wetten en Gewoontens van aüe tyden en zyne eige Kei-

zerlyke Voorrechten. Van de gewoonten der Volken, zullen wy in 't

vervolg van deeze Redenvoeringe verfcheide voorbeelden bybrengen.

Waar toe wy nu treeden.

Het gevoelen van de Heerfchappy der Zee is beflreeden geweefh , door

twéé zeer geleerde Mannen , welke wy moeten denken te werk gefield geweefl

te zyn door hunne verfcheide Meefters , en gefchreeven te hebben om aan

een byzonder oogmerk te voldoen. De een is Feidinand Fasquez , Raad van
Fhilips den lil. , Koning van Spanje, de andere de beroemde Hiigo Grotius.

Vasquez in zyne Redenvoeringe over de Rechten der Natunr en der Vol-
keren , laat zich dus hooren : Alen moet bet gevoelen niet veel achten der genen,

die zich inbeelden dat de Genueezen en V enetiaanen anderen de doorvaart door

hunne byzondere Golfen mogen beletten , als of zy zich by prafcriptie de Heer-

fchappy of eigendom koflen aanmatigen , 't 'welk even ftrydig is met de Keizerlyke

Wetten , en met de eerjie Wet der Natuur en der Volkeren , welke aan gecne ver-

andering onderhevig kan iveezen. Dat dit (tryd met deeze M'''et is klaar , om dat

al'e dingen, zonder onderfcheid, gemeen waren: enfchoon die Wet voor een gedeel-

te afgefchaft is geworden , zoo verre zy de Heerfchappy of Eigendom der Landen

betreft , welke in 't eerfl in 't gemeen bezceten zynde , volgens het Recht der Na-
tuur , naderhand verdeeld en van 't gemeene gebruik afgefcheiden zyn geworden

;

is het evenwel geheel anders belangende de Heerfchappy der Zee , welke van 't be-

gin der Waereldgemeen is geweeft en tot heden is, zonder de minfte vervrcemdin-

ge
,
gelyk al de Waereld weet. En fchoon ik hoore dat veele Portugeezen van

gevoelen zyn, dat hunne Koning by prcefcriptie zulk een oud recht verkreegen heeft

op den wyden Ooftlndifchen Oceaan, dat hy anderen Volkeren de doorvaart door

dezelve wettig mag weigeren, en fchoon het gemeene Jlag van Spanjaarden des-

gehks van gevoelen fchynen , dat niemant buiten hen alleen recht heeft om de rui-

me Zvën door te zeilen , die naar de Well • Indien yZ;-eH'e« , welke de Koningen

van Spanje veroverd hebben, als of zy desgelyk by prafcriptie of verjaringe een

recht op dezelve verkreegen hadden. Maar ik boude deeze inbeeldingen voor niet

minder ydel en dwaas , dan het gevoelen der genen , die het zelfde gedroomd heb-

ben vin de Genueezen en Venetiaanen. De Wet van Prcefcriptie kan geene

kracht hebben in 't beflijfen van gefchillcn die ontflaan tuffchen Vorften en Volken die

geenen Overheer erkennen, om dat de byzondere Burgerlyke Wetten van eenig

Land, van niet meer waarde zyn, in betrekkinge tot vreemde Natiën, dan of
zulke Wetten nooit in weezen geweefl waren. Zoo dat men , om gefchillen van

deezen aart te hefliffen , noodwendig toevlucht moet neemen tot de algemeene Wet
der Natuur , oorfprongkelyke of Secundaria, die zekerlyk de aanmatiging of over-

weldiging van een recht tot de heerfchappy der Zee, by prafcriptie, nooit kan

toelaaten.

Uit de zwakheid deezer bewyzen zal de Leezer zich ligt een denkbeeld

kunnen maaken van de reft, en 'er geene m.eer van verlangen. Niet tegen-

ftaande ^flj'^Mez een' grooten naam in de geleerde Waereld heeft, begint

hy met eene opentlyke tegenzeggelykheid j want naa verklaard te hebben

,

dac
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dat hy W^t der Natuur voor volflrekt onveranderlyk houdt , en gedreeven

dat zy aan geene verandering onderhevig kan weezen, bekent hy daar naa, dat

die fVet voor een gedeelte is afgefchaft geworden , enz. Hy erkent , dac door

de Wet der Natuur het Land in 't eerfl gemeen was , en dewyl het klaar

is dat het nu zoo niet meer is , wat zou een byzondere Heerlchappy kun-

nen beletten over de Zee, die, volgens zyn eigen zeggen, in den begin-

niet gemeener was dan het Land? Want zoo hy zegt dat xulk een eigen-

dom over het Land overweldigd is, gelyk hy zegt van de Zee, werpt hy
allen eigendom om verre, en vernietigt alle Wetten en Rechten, zoo God-
jykeals Menfchelyke ,• en zoo hy in tegendeel erkent, dat zulk eene Heer-

fchappy over het Land billyk is f gelyk zy zekerlyk is) waarom zou hy
dan een' eigendom van de Zee ontkennen? De andere deelen zyner rede-

neeringe zyn van dezelfde kracht; en als hy zegt, dat de Zee van het be-

gin der Waereld gemeen is geweefb, en noch heden is, gelyk al de Wae-
reldweet; houdt hy eene zoo opentlyke valsheid ftaande, dat men zich

ten hoogften moet verwonderen dat een Man , die , in andere dingen , om zyne

geleerdheid en wysheid hoog geroemd wordt, iets heeft geopperd dat zoo

fbrydig is met de Wetten en Gewoonten van de meefhe Tyden en Volke-

ren , als wy zullen zien eer wy dit Hoofdftuk afgehandeld hebben. Maar
Don Fasquez wilde het Spaanfche Hof behaagen , dat toen niet wel Hond
met de Republyk van Fenetiën, wiens magt ter Zee de Spanjaarden belette

den meefter in de Middellandfche Zee te fpeelen. Omtrent dien zelfden tyd

hield de Raad hunne Hcerfchappy over de Adriatifche Zee flaande, gelyk

men zien kan 'w Juliiis Pacuvitts Verhandelinge van deHeerfchappy derZee,

waar wy in 't I I^e Boek , 6 Hoofdft. redenen genoeg vinden om te we-

derleggen liet gene Fasqiiez v?Ln de Fcnetiaanen zegt. In den Jaare 1630,
Maria, des Konings van Spanjes Zuflier getrouwd zyndc met des Keizers

Zoon, Ferdinand, Koning van Hongaryen , en de Spanjaarden voorhebben-

de haar van Napels naar Triejie te voeren mee een Efquader van hunne

eige Schepen ; vermoededen de Fenetiaanen dat zyeenige inbreuk in hunne
voorrechten zochten te maaken door dit glimpig voorwendfei , waar van

zy naderhand miffchien gebruik zouden zoeken te maaken tot hun nadeel

,

en meenden dat zy deeze gelegenheid waarnamen terwyl de Republyk bui-

ten 'sLands in eenen Oorlog ingewikkeld, en van binnen met de Peft be-

zocht was, om de Opperheerfchappy der Adriatifche Zee te ondermynen,
welke de Heerlykheid van Fraen'ën, zonder afbreekinge, door ongedenke-

lyke praefcriptie bezeten had. De Spaanfche Gezant den Raad bekend ge-

maakt hebbende, dat zynes MecHcrs Vloot zyne Zufter, de Koningin van
Hongaryen, va.n Napels naar Triefle flond te voeren, kreeg van den Doge
tot antwoord, Dat haare Majefteit niet overgevoerd zoude worden, 't en zy

in de Galeyen der Republyk. Waar op de Gezant antwoordende. Dat zy

van dePeJi befmet waren, vergaderde de Raad om daar raad over te neemen,

en quam tot het volgende raadslot: Dat zyne Katholyke Majefteits Zus-

ter met geene andere Vloot dan die der Republyk, naar Triefle gevoerd

zoude worden, volgens het gewoone gebruik der Golf, en dat men haare

Maje-
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Majefleit op dezelve alle eerbied en hoogachting zoude betoonen, die men
aan haare hooge geboorte en rang verfchuldigd was ; daar by voegende
dat indien men haare Majefleit door een ander middel wilde overbrengen,
de Republyk haar recht met geweld zoude flaande houden , en de Spaan-

fche Galeyen vyandlyk aantallen, als of zy Vyanden waren. Toen was
'er voor den Spaanfchen Gezant niets ander meer op, dan van den Raad
als eene gunfl te verzoeken , dat zy die Princes met hunne Galeyen n^ar

Triejte wilden voeren, 't welk gedaan werd door den p'enetiaanfchen Veld-
overfte Antonio Pifani, en beide de Keizer, en de Koning van Spanje, be-

dankten dQ Venetiaanen. 't Welk een klaar bewys is dat zy het recht der
Venetiaanen op de Heerfchappy der Adriatifche Zee toen niet in twyffcl trok-

ken : waar van op eene bequaamer plaats mter gezegd zal worden.
De aanmerkelykfle Tegenpartyder daar wy mede re doen hebben , is

Hugo Grotiusy Schryver van het beroemde Werk, genaamd Mare Lib.rum^

't v/elk de geleerde Seldenus volkomtn wederlegd heeft in zyn Ma) e Claufum.

Naa de byeenkomflen tufTciien de Spanfaarden en de Hollanders in 1609,
gehouden over de vryheid van Koophandel en Vaart op Ooft. - Indien

, gaf
de evengemelde Schryver zyn Werk uit, met voorneemen van te bewy-
zen dat de Hollanders vryheid hadden om op Ovjl-Indiënie handelen ; 't welk
hy trachtte doen door de Rechten der Volkeren, die zulk eene vryheid van
Zeevaart toeflaan aan het gantfche Menfchelyk Geflacht, waar in niemanc
verhinderd kan worden zonder onrecht. Hy houdt wyders flaande, dac

het recht van door de Atlantijche en Zuid Zee te vaaren naar de Indien de
eigendom niet kan weezen van de Portugeezen , noch van geene andere
Natie in 'tbyzonder; dewyl de Wet der Natuur niet alleen toelaat maar
eifcht, dat dit gemeen zy. De geleerde Schryver deezer Verhandelinge
had zekerlyk goede reden om te beweeren dat de Hdlanders en andere
Volken recht hebhen tot ó.c vryheid van den Atlantifchen Oceaan , en tot
den Handel in de Oufterjche Zeen, zoo wel als de Portugeezen: want wie
kan in 't midden der ruime Zee zeggen , zulteen Kanaal of zulk een flreek

behoort my, en wie heeft recht om iemant den Doortogt door di groots

Zee te beletten? Het gefchil wordt vervolgens binnen een naauwer be-
vang gebragt , en door de Eigendom der Zee verdaan alleen de Opperheer-
fchappy van zulk een deel, dat aan eenig Land grenzende, gezegd kan wor-
den daar aan te behooren , en zich uit te tl:rekken tot aan eenjge ingebeelde
Liniën of zichtbaare Merken en Tekens. En hier in komt Grotius eeniger
maate met ons overeen ; als hy zegt dat zulke kl, ine deelen der Zee die eenig-
fints ingeflooten kunnen worden, indien zy al bezeten kunnen worden , be-
hooren toe te vallen aan de genen die 'er 't eerfl een recht toe verkrva;en
door Bezitneeming. i\u kan het verfchil tufTcien een grooter en kleinder
deel niet wel plaats hebben in de bepalinge van een' byzonderen Eigen-
dom, dewyl niet door de ruimte of de uitgeflrekiheid des bezeten goeds,

"

maar door de aart en dugcigheid of validiteit van 't recht de zaak 'beüifl

moet worden. En de Schryver zondert elders met uitdrukkelyke woorden
uit, eene Baai of Kreek; en zegt op eene andere plaats, dat hy niet

B fpreekc
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fpreekt van eene Inlandfche Zee die aan beide Icanten naauw zynde, niet

brceder is dan eene Revier, maar van den Oceaan, welke de Ouden noem-

den ongemeeten en oneindig, de Voortbrenger en oorfprongk der dingen

de Lucht bepaalende, enz. Een weinig daar naa voegt hy 'er by, het ge-

fchil is niet over eene Straat of Kreek in den Oceaan, noch van zoo verre

xnen van het Strand kan zien. En in anderen plaatfen zegt hy dingen die

ten naaften by op het zelfde uitkomen ; zoo dat wy in het Stuk van de

Heerfchappy over de Britjche Zee weinig gefchil met hem zouden hebben;

want hy geeft genoeg toe om de Kroon van Groot • Brittanje te fterken in de

handhavinge en beweeringe van haaren Eigendom of Heerfchappy over

dezelve. Hy fielt alles zedig voor, en het voornaamfte ftuk van zyn be-

wys , ftrekkende om de Atlantifche en Zuid Zeen te bevryden van de

Heerfchappy die de Portugeezen 'er zich over aanmatigden , heeft hy ge-

lyk in de Hoofdzaak; want het is onmogelyk den geheelen Oceaan te be-

zitten, of een recht te hebben tot deszelfs Heerfchappy, 't en zy een

Vorfl: of Volk, Heeren der Aarde waren. Akxanders overwinningen

gaven hem maar eene kleine Zee -Heerfchappy, ontrent de helft van de

Middellandfche , en een gedeelte de Indifche Zee. De Romeinen hadden wel

een recht tot bynaa al het bekende deel des grooten Oceaans, als Heeren

van het Strand ; maar nooit was 'er , en nooit zal 'er weezen een Vermo-

gen zoo oneindig dat het de geheele Waereld zal onderwerpen, en Heer

zyn beide van Land en Zee met uitfluitinge van alle andere. De Zee

palende aan het Land dat onder eenigen Vorfl flaac, zal onder zyne Heer-

fchappy flaan. Grotius in zyne voortreffelyke Verhandelinge de Jure Belli

*L. II.C.2. ^ Pacis , zegt*. Het Land en de Revieren en eenig gedeelte der Zee
5 '3- dat onder de byzondere Heerfchappy van eenig Volk kan vallen, behoort

open te ftaan voor alle de genen die 'er om billyke en noodzakelyke oor-

C. 3. 58. zaaken over moeten vaaren. En zelfs eene Kreek of naauwe Zee kan be-

zeten worden , by iemant die het Land bezit aan beide zyden, mits dat

de ruimte van Zee zoo groot niet zy , dat zy met het Land vergeleeken

Ib. § 29. zynde , niet kan fchynen eenig deel daar van te zyn. Om kort te gaan,

hv erkent het recht van eerfte bezitneeminge van Kreeken en Straaten

of Engtens der Zee , ten minflen dat het niet was uit krachte van eenig

ratuurlyk gemeen Recht dat men zich de Zee niet toegeëigend heeft door

Bezitneeming , derzelver Gemeenfchap toefchryvende alleen aan de ge-

woonte en bekennende dat deeze gewoonte veranderd zynde , de reden

der Gemeenfchap ophoudt. Dat zy veranderd is , is te bekend , om ver-

der bewys nodig te hebben tegen Fasquez. Zoo veel van Grotius als hf
tégen de Heerfchappy der Zee is.

Wy zouden verfcheide Schryvers van het zelfde gewigt kunnen bybren-

gen; doch wy zullen ons vergenoegen met twee of drie, gelyk Ret^inerus

^ „
(j

.. Scxtims in zyn Boek de Regalibus, waar hy zegt, het gefchil raakende
C.18. S9/- j^ Zeeën haar Strand is, of zy als bevaarbaare Revieren, enz. gerekend

moeten worden onder de Regalia of Vorflelyke rechten van den Souve-

rein ; alles wat daar voor gehouden wordt , zoo wel het byzonder en zon-

derling
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derling recht van den Vorft zynde , als de Landgoederen der Onderdaanen

de hunne zyn. En dus rekent Catberanus Decis. 155 N°. 81. en Ferrarius

Montams de Fetid. L. F. C. 7. , de Heerfchappy en eigendom der Zee onder

de Regalia van den Vorft, zonder eenig onderfcheid te maaken tuflchen

dezelve en eene Revier. En Mynjingerus Aus.l. N*'. 162. Decad.lL, zege

De Eigendom van de Zee is een deel der Regalia van den Vorft. Maar
om den Leezer met deeze zaak niet langer op te houden , zullen wy door
wetten en gefchiedenilTen

,
gevvyde en ongewyde , oude en hedendaag-

fche, bewyzen dat de Zee een' byzonderen Eigendom en Heerfchappy
kan toelaaten.

De H. Schrift, die 't grootfte Gezag heeft dat men by kan brengen om
eenige bewysreden te ftaaven , billykt onze zaak op meer dan eene plaats:

laat iemant uit dertelheid , of om een erger oorzaak , denken dat wy tot

deeze uitvlucht gedreeven zyn geworden , om dat wy geen ander middel

wiften te vinden om onze zaak goed te maaken. Het is eene al te droe-

vige waarheid, dat het dertel vernuft der Hedendaagfchen getracht heeft,

de H. Schrift befpottejyk of verachtelyk te maaken. Maar wy fpreeken

tot redelyke Menfchen , tot Chriftenen, en kreunen ons weinig aan de

toefteraming van zulke die de Waarheid zelf niet willen erkennen, welke

in de Schrift alleen zeker is; en daar in worde gezegd, Fervidt de aarde C.I. ^.22.

en onderwerptze , en hebt heerfchappy over de vijjihen der Zee , enz. En weder,

U-lieder vreeze, en u-liedcr verjchi ikkinge (woorden die eene Heerfchappy C. 9. y-. 2.

influitcn ) zy over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des Hemels:

in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vijjchen der Zee, enz. En
fchoon men moet toeftaan dat door deeze woorden geene byzondere
Heerfchappy verftaan moet worden (naardien deeze Zegen, in de Per-

foonen van onze eerfte Oud.ren en van Noach en zyne drie Zoenen , aan
hen en aan hunne Nakomelingen in 't algemeen gegeeven werd) moet
men evenwel vooral niec vergeecen, dac de Zee en het Land in 't eerft zoo
gezamentlyk overgingen in de gemeene bezittinge en genot des Menfche-
lyken Geflachts, dat wy daar met reden uit kunnen belluiten, dat zy bei-

de in eenen kloot zynde 'er in hunnen aart zoo groot eene verfcheidenheid

niet kon , dat zy de eene meer dan het ander kon beletten , naar welbeha-

gen van de Menfchen , in de toekomende verdeelinge der dingen , over
te gaan in byzondere Heerfchappy en Bezittinge. Ook is 'er by die Gifte

geene gemeenfchap bevolen. Het is den Menfchen aan hunne keur ge-

laaten beide Zee en Land te bezitten en te gebruiken , naar zy dienftig

vinden. De Tegenwerpers ftellen andere Schriftuurplaatfen tegen deeze,
gelyk. Aangaande de Hemel, de Hemel is des Heeren, maar de Aarde heeft hy rCalm 1151

der menfchen kinderen gegeeven. Waar uit zy meenen te befluiten, dat daar
^'^''^ ^^'

geene melding gemaakt zynde van de Zee, de Almagtige die in 't byzon-
der aan zich zelvcn behoudt; welke uitlegging klaarlyk tegengefprooken
wordt in verfcheide Schriftuurplaatfen, en inzonderheid in de boven aan-

gehaalde. Zy kunnen al zoo wel zeggen dat God de Zee niet gefchapen
heeft, om dat in den zelfden Pfalm gezegd word, Gylieden zyt den Heere vers ij.

B 2 gezs-



12 HEERSCHAPPYDERZEE
gezegend , die den Hemel en de Aarde gemaakt heeft. Wie zal ontkennen dat

de PHiliTiist door het woord Aarde de Waereld m 't algemeen verftaat, die

beide Zee en Land bevat? En zy worden beide gelykelyk bezeten door

de Kinderen der Menfchen. Vericheide andere Schriftuurplaatfen worden
aan beide kanten aangehaald in dit gefchil : doch de Tegenwerpers vin-

den ze al zoo weinig dienende tot hun oogmerk als de hier voren byge-

bragte uit den Pfalm.

Nu zullen wy voorbeelden geeven van de byzondere Heerfchappy der

Zee, bczeeten door vcrfch^ide Volken, en eerft door de Tyriërs , als

De Pbeni- De eerde bekende Zeelieden geweeft zynde. De profeet Ezechiel toont
ciers C.:6. hunne Opperheerfciiappy zeer klaar, Alle Vorjten der Zee zuUm afdaalen
*^'

^
^'' vnn hunne troonen, enz. Zy zullen een klaaglied over u aanheffen, en tot tt

zeggen, Hoe zyt gy uit de Ze'én vergaan
, gy ivel-bewoonde

, gy beroemde Stady

dieJlerkgeweeJlisterZee, zy , en haare inivoonders-; die hunheder fchrik gaven

aan alle die in haar wuonden. Kan de Heerfchappy klaarder uitgedrukt wor-

den dan door deeze laatfbe woorden. Tyris was eene Stad , door haaren

C. 23tJ'. 3. Koophandel ryk en magtig geworden; volgens Jefaia, vias de oogst dep

reviere haare inkojjijle: mets kan uitdrukkelyker of fierlyker gezegd wor-

den ; en noch van Tyrus fpreekende, de Zee /preekt, jaa de flerkte der Zee.

Niets kan klaarder weezen , en geene Authoriteit zoo volkomen en zoo

pfalm 89. onberifpelyk. By den Pfalmist wordt gezegd , Ik zal zyne hand in de Zes
ir. 26- zetten: en zyne rechter-hand in de Revieren; door welke woorden , volgens

Eben Ezra, de Heerfchappy der Wateren aan Koning David wordt gegee-

ven, op dat hy 'er over zoude heerfchen en vaaren. Daar is desgelyks-

eene klaare en overtuigende Schriftuurplaats die tot ons oogmerk dient,

EfterC. 10. De Koning Ahafveros leide Tribuit op het Land, en op de Eilanden der Zee:,

ir. I. Waar uit zeer klaarlyk blyk dat die Vorfl: Heer was van de Zee , en van de
Eilanden op welke hy eene fchatting leide. In de Apocryphe Boeken vindc

Erdrasl. B. i"sn eenige texten die 'c gene wy beweeren beveftigen, O mannen, en

C. 4. zyn niet de menfchen de fterkfie , die het Land en de Zee bemagtigen , en alles

ixat daar in is. De Koning nu overtreft en overbeert die, en regeert die, enz.

Wat verder, wordt geiproken van het Folk dat de Zee en de Aarde regeert,

en in het volgende Boek ftaat , De Zee is eene wyde plaatfe gefield sp dat zy

C. 7. '^'^P
^"

S'''^°^ ^y- '"^^'' ^^ ingang is tmar in eene enge plaatfe gefield, op dat zy

de Revieren gelyk zoude zyn. Want ivie zoude gaarne in de Zee willen gaan ,

en dezelve zien, en beheerfchen, indien by niet door het enge ginge. Die de

moeice wil neemen van de uitleggingen naa te zien , die de Joodfche

Rabynen doen over 't 34ft:e Hoofdft. van Numeri , waar in delandpaalen vaa

lianadn gedeld worden , zal bevinden dat zy volkomea van gevoelen zyn
dat de Zee ingeflooten is (a).

Rabbi Jehuda ,, een vermaard Uitlegger der Wet ,. hefluit uit de uit-

drukke-

(a) Zy konden ook van geen ander gevoelen zyn j want de Zee die zy bedoelen-, te

weeten de MidAellandJcbe , is" in der daad ingeflooten. Van dezelfde Zee wordt ook klaar-

blykelyk g.efprüken in de laaift aangehaalde Apocryphe Schriftuurplaats. Veixt.
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driikkelyke Woorden der Heilige Wet, dat de gehtele Zee liggende voor

de Weftkufl: des H. Lands, bepaald zynde door rechte limë.i getrokken

aan elke zyde van de Noord-Ooller en Zuider Landpaalen, aoor de groo-

te Zee in het Weften , te gelyk met het groote Land , door God aan dat

Volk gegeeven zynde , deeze geboden niet minder moeten onJerliouden wor-

den , m dien ongemeeten Oceaan dan in 't H. Land zelf, volgens het gevoelen

van den Schryver, zoo als het tot ons gekomen is, in de oudile Dis:ejla

of verzamelingen der Joodfche Wee , de Libellis Divortii tff ManumiJJionh
^^^^^^

C. I. fui. 8. Mes "öjat recht tegen over 't Land van Ifraël over ligt , moet mede ^_ 5,'
"

onder die Wet betrokken worden, volgens de ivyze op welke zy gefchreeven is.

Aangaande de Landpale van 't Weften, daar zal u de groote Zee de Land-

pale zyn. Dit zal uwe Landpale van 't Weften zyn. Dus werden de Eilan-

den gelegen aan beide oevers in dezelfde rechte linie betrokken onder de oevers zeJfs^

zoo dat eene linie getrokken zynde door de Eilanden van Cephaliora tot den grooten

Oceaan , en desgelyks van de revier van Egypten tot den Oceaan , alles wat be-

greepen is binnen die linie, is onder Ifraëls heerfchappy , en wat buiten die linie is,

is buiten zyne Heerfchappy: 't welk deeze Schryver Rabbi Ehen Ezra en an-

dere uitftrekken tot door de Spaanfche Zee zelve, niet tegenftaande de

wyde afftand van het vafte Land van Ifraël. Willende dat door de Schrif-

tuurplaats waar in gezegd wordt, De groote Zee zal u de Landpale zyUy

verllaan wordt , De groote Zee , die van zelfs hunne Landpaal was , zal ook

hunne eigendom zyn.

Dit is miiTchien de Heerfchappy der Jooden te verre uitgeflrekt; en

andere Rabbynen komen door hunne gematigde uitlegging der Wet na-

der by den rechten zin. Zy wilden eene rechte linie getrokken hebben

van de Kaap van 't Gebergte Hor , tot aan den ingang van Pelufium , dat

is de Ooflelykfte Mond van den. ISJyl, of van het Noord-Ooftcn tot hec

Zuiden, door welke zy de wefter Heerfchappy d^ H. Lands wilden be-

paalen, Hellende dat alle ruimte van Zee of Eiland die vallen zoude bin-

nen het bevang der gemelde Linie ten Ooften , behooren zoude aan de

Landen van Ifraël. Op deeze wyze zoude de gemelde Linie zeer groote

ruimtens der Zee influiten, liggende voor de Kuften, bewoond door de

Stammen van /iffer, Ephraïnt, Dan^ Zahuhn en Simeon. Welke Zee ge-

houden werd voor den eigendom van dat Volk, zoo wel als het Land ,

volgens de Digefta der Joodfche Wetten. Van die beide gevoelens der

Rabynen, wordt hcc laatfte (volgens het welk de by het Land geleegedeelen

der Zee gehouden worden door Gods bevel , met het beloofde Land , aan

de Kinderen Ifraëls toegeweezen te zyn) het algemeenfl: aangenomen, ge-

lyk blykt niet alleen door de beide Boeken van den Talmud, maar ook

uit het getuigenis van de geleerde Rabynen , Mofes Maiinonides en M'fes

Cotzenjis. En dit laatfte gevoelen dient regelrec'it tot ons oogmerk, zoo

wel als het eerfte : want wy beweeren , dat de Zee beheerd kan Wurden , en

't is niet de uirgeftrekcheid , maar de Natuur der dingen die hier in gefchiJ

wordt getrokken.

Zodanig zyn deAuchoriteiten welke wy bybrengen , en die de kracht van

E 3 GodlyLi
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Godlyke Ingeevinge hebben om ze te beveftigen. Weshalve fchynt het

onnodig de oude Gelchiedenifftn te dooiioopen, om eene Waarheid te

bewyzen die wy in de H. Schrift geflaafd vinden : laat ons egter om al-

len Leezeren te voldoen , dit gefchil wat dieper onderzoeken , en vvy zul-

len bevinden dat de wetten der Natuur en der Volkeren geenfints ftrydig

zyn met eene byzondere Heerfchappy der Zee , en dat zulk eene Heer-

fchappy beide 't gebruik en 't gevoelen der ouden was.

Door het Burger- en Land-Regc, zoo wel als door de gemeene regten,

het zy Tuflchenkomende of Gebiedende , en door het meeft bekende ge-

bruik en gewoonte der vermaardfte Volken en Koningkryken die ons be-

kend zyn, is zulk een Eigendom en Heerfchappy in 't algemeen erkend

geweefl. Men moet toellaan, dat alle die magtige Volken, welke, of

uit kragte van eenig byzonder Regt van hun eigen Land, of van eenig

ander Regt dat hun en hunnen Nabuure gemeen was, zulk eene Heecr

fchappy hebben toegelaaten , zyn of zyn geweeft bevoegde Regcers van

de natuurlyke toelaatende Wet; of men moet onderflellen , dat de ver-

maardfte Volken der Waereld veele Jaaren lang hebben aangegaan tegen

de Natuur, wiens Wet, volgens ^ujtiniaan is , die welke door de natuurlyke

Reden by alle Menfcben vajlgcjield zynde , by alle eeijl Jlipt waargenomen en ge-

noemd wordt de Wet of het Regt der Volkeren , om dat 'er onderjtelt wordt dat

het eene JVet is die by alle Volkeren in gebruik is; zie zyne Inilituten de ^iire

Naturali: met welke plaats die van Cajus 'm zyn Boek de acquirendo rcrum

Dnminio, zeer wel overeenkomt: waar hy zegt, de fVet der Volkeren wordt

door de natuurlyke reden by alle Menfcben op dezelfde wyze onderhouden. En
dat de Heerfchappy der Zee de fVet en 't Gebruik der Volkeren geweeft is,

flaan wy nu te bewyzen uit de Gefchiedeniflen van oude Tyden , en dan

dat zy in weezen gebleeven en agteryolgd is tot aan de onze.

Schoon de Fabel niet verdient in aanmerking te komen by waarachtige

Gefchiedeniffen , evenwel, vermits de gedagtenis van de vroegfte Tyden
tot ons gekomen is, alleen door middel van fabelagtige Hiftonè'n, moe-

ten wy niet nalaaten eenige melding te maaken zelfs van die Tyden.

Men verhaalt, dat de Titans overwonnen zynde door de Goden Broeders,

JupHer , Pluto en Neptunus, deeze de Heerfchappy der Waereld onder

zi"" by 't lot verdeelden: de Hemel viel Jupiter , de Helle Pluto, en de

Zee Neptunus te beurt. Deeze verdigtfels verworpen zynde, moeten wy
maar zien wat eenige van de Ouden ons door dezelve geleerd hebben.

Zy zeggen , dat Jupiter , Pluto en Neptunus geene Goden maar Menfchen

waren, geene Koningen des Hemels, maar van de Jarde en de Zee. Aan
Jupiter fchryven zy de Heerfchappy toe van het Oojlen, daar de Zonne op-

gaat en de Waereld verlicht : aan Pluto geeven zy de Koningryken van het

Weften; 't welk laager fchynende, om dat de Zonne, daar onder gaande,

de Waereld in de duiflernifle laat, daar van den naam van Helle gekree-

gen heeft : en aan Neptunus deelden zy de Heerfchappy der Zee en Eilanden

toe. Laclantius, in zyne Verhandeling de falfa Religione, fchryft dus

van deeze vcrdeelinge der Waereld: Belangende de Heerfchappy van Neptu-
nus,
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nus, 't is klaar dat zy ontrent gelyk "Jjas met dat onbepaald gebied ^ 't vielk, door

een raadjlot vanden Roomlchen Raad, gegeevmi iverd aan Cneius Pompeiiis,

die door hetzelve gezag had over de Zee en alle haare Kujien , 'jjelU hy van Ro-

vers moejt fchuimen. Ën dat de Heer/chappy der Zee ft hier op dezelfde wvze aan
Neptimus te beurt viel, kan men mt de oude Gefchiedcnis opmaaken. Dit ge-

tuigt Euhemerus, een zeer oud Hifiorifchryver van Meilina, voelke de zaaken

en bedryvenvan]\x^\iiir en andere, die de Heidenen voor Goden hielden, naar-

ftiglyk by een gehaald hebbende, eene Hijiorie verzamelde van de ge-wyde Titels

en Opfchrifteu die in oude Tempels gevonden wierden , inzonderheid in dien van

Jupiter Triphilia, daar hy zelf een gouden L'ilaar in geplaaijl had, op welken

hy zelfs de Hijiorie zyner Bedryven had gefchreeven. En in deeze Hijiorie van
Euhemerus, overgezet en gevolgd door Ennius , vinden \vy deeze Woorden:

Jupiter geeft de Heerfcbappy der Zee aan Neptiinus , op dat

hy moge heerjchen over alle Eilanden en Flaatjen

aan dezelve.

Dat de Hiftorie van Euhemerus en de Vertaling van Ennhis beide ver-

looren zyn , is een ongeluk dat men met goede reden kan wyten aan de
Overprielters van Jupiter en andere Heidenfciie Godheden, die, vree-»

zende dat de Waereld zoude ontdekken dat de Goden welke in hunne
Tempels aangebeden werden, weezendlyk niet waren het gene daar zy ze

voor uitgaven, hunne roem lafl: zoude lyden, en 't Volk aHaaten hen te

dienen en aan te bidden. Clement Alexandrinus , Evfebius , Jugujïimts,

Jrnobins en andere, fpreeken van deezen Euhemerus als van een' waardi-

gen Schryver: maar de korfte weg om te bewyzen dat de Zee beheerd

kan worden , is voorbeelden by te brengen van de Volkeren , oude en
nieuwe , die Heerfcbappy over dezelve gehad hebben. Weshalven zullen

wy aanvangen met
De Inwoonders van 't Eiland Kreta , nu Kandia gcnaamt , voerden Krctenfen.

eene zeer ruime Heerfcbappy in de nabuurige Zeen* gelyk blykt uit de

Schriften van Diodorus Siculus en andere, byzonderlyk Thitcydides , die ons

verhaalt wanneer zy deeze Heerfchappy verkreegen. Minos, Zoon van
Jupiter, Koning van Kreta, bezat de geheele Kretcnfer en een groot ge-

deelte der Egéfche Zee, als Opperhecr van dezelve. En volgens Eutropius\ Lib. 6.

ging de Heerfchappy der Kretetfen over dat gedeeke der Zee niet te nieie

voor dat Ccecilius Metellus het gantfche Eiland veroverde. Men kan in De leg.

Tlato's Werken zien, dat de Zee-Regten der Kretenfen aan Minos toege- L. 1.

fchreeven worden. Men meent dat deeze Heerfchappy der Kretenfen plaats

heeft gehad, ten tyde der Rechteren, en geduurd tot aan dien der Ly-
diers y die 175 Jaaren daar naa begon. Deeze

L Y D I Ë R S

,

Bleeven, vol^ttiz Eufehius, ^2 ]?aïQXi 'm 'ihQÜtèWï Heerfcbappye; maar
Ifaak

Lib. I.
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Ifaak Caufabon was van gedagte dat XCII. by verzinning in 't Griekfch in-

gelloopen was voor CXX. Mariams Scotiis en h'lorentius de Monnik , maa-
ken beide melding van de Heerfchappy der Lydiërs, welke in 't algemeen
gehouden wordt begonnen :e zyn oncrent Eneas tyd. Hunne Opvolgers
in dezelve waren de

P E L A S G I,

Van welke Eufebius zegt , dat zy de tweede Bezitters "oan de Heerfchappy der Zet
waren, 't welk verflaan wordt met uitüuicinge van de Kreten/en die op
zyne lyfl niet flonden ; en fchoon deeze Schryver hunne Heerfchappy ^^
Jaaren doet duuren

,
gift men dat zy niet boven de ss Jaaren geduurd

heeft. De tyd daar van wordt in de dagen van Salomon geplaatft. Naa
hen hadden de

T R A C I Ë R S

De Heerfchappy der Zee, welke aanving onder Jeroboaim Regeeringe:
maar over den tyd haarer duurzaamheid zyn de Schryvers het niet eens.

Nu komen wy tot de

R H O D I Ë R S,

Welke , fchoon zy door Mariamis en Florcntius overgeHaagen zyn , de
Heerfchappy der Zee , volgens Eufebius 2"^ Jaaren bezacen , beginnende on-
trent de Regeering van Jofapbat. Strabo zegt in zyn vierde Boek, dat

Rhodes Oppergebieder der Zee was
,
geduurende vry langen tyd. Zy hebben

in der daad hunnen naam en Oppergebied onflerllyk gemaakt door hunne
Zee-Regten; welke, gelyk Conjtantius Harmenopnlus verzekerd in zyn Prochir.

Jiiris L. 12. Tit. i r. de oudfte zyn die men nu heeft, en in kragt en ge-
bruik waren by de Rbmeinen van Tiberius tyden af, gelyk men zien kan in

het yw Grisco-Romanorum, Tom. 2. pag. 265. De plaats van des Keizers

Antoninus antwoord op Eudemons verzoek, hiervoor gemeld, beveftigt dit

;

en het is zeker dat de Keizer Juftinianus deeze Wetten in zyne Digefta

heeft gebragt. Op hen volgen de

PHRYGIËRS,
Die de Heerfchappy der Zee verkreegen in Lycurgus tyd, gelyk men

meent. Eufebius fchryfc , dat zy dezelve 25 Jaaren behielden j andere

zeggen 26. Vervolgens de

C Y P R I Ë R S,

In 't bezit van die Heerfchappye geraakt , ontrent den tyd van Joas Re-
geeringe,
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geeringe, gelyk men zegt, behielden dezelve 23 Jaaren, volgens eenige,

en 3 1 Jaaren , volgens andere Schryvers. De

PH^NICIËRS
Hadden deeze Heerfchappy in de dagen van Uzzia Koning van Juda:

naar hen was de geheele Middelandfche Zee de Phcsnkifche Zee genoemd;
en Plinius verhaalt dat dit Volk de Zeevaart zeer wel verflond , en zoo ge-

ftreng over de Zee heerfchten, dat Atergatls , Koningin van SyrVén en
Phceniciën een Gebod liet uitgaan , behelzende dat het niemand zoude vryjlaan

vifch te eeten zonder haar verlof en toelatinge. Naderhand , toen Atergatis

onder 't getal der Godinnen gefield was , werd het een gebruik haar gou-

den en zilveren viflchen toe te wyden. Naa de Phaeniciërs volgden de

EGYPTENAAR S,

Die, gelyk wy leezen in Eufebius , Marianus en Florentias den Monnik,
Opperheeren der Zee waren , onder hunne Koningen Pfamnhis en Bocchoris,

die leefden kort voor het begin der Olympiaden. Naa deeze hadden de

M I L E S I Ë R S

De Heerfchappy der Zee : en fchoon Eufebius den tyd niet meldt in wel-

ke zy dezelve bezaten , komen Marcianus en Florentius daar in overeen dac

zy ze 18 Jaaren bezaten. Stephanus merkt aan dat de Milejjërs Bouwers
zyn van Naucratis , eene Stad in Egypten , en dat zy toen in 't bezit van
de Heerfchappy dsr Zee waren. Eufebius voegt daar by, dat zy die Heer-

fchappy in hunne handen hadden ontrent den tyd van Romulus. Desge-
lyks hebben zy Sinope aan de Euxynfche Zee gebouwd, welke Stad, vol- Lib. 12.

gens Strabo, heerfchte over de Zee binnen de Cyanéfcbe Eilanden vlo^
yende. De

K A R I Ë R S

Gelyk Eufebius aanmerkt, en Diodorus Siculus Biblioth. 5. bezaten eene N°. 12^.
Zee-Heerfchappy , ontrent Koning Hezcchias tyd

,
gelyk naderhand de

L E S B I Ë R S.

Zie Eufebius Num. 1341. Hunne Heerfchappy duurde, volgens eenige

Schryvers 69 Jaaren ; duch Marcianus maakt dezelve 1 1 Jaaren korter. De

P H O C I Ë R S

Volgden hen op in de Heerfchappy der Zee^ ontrent den tyd van de Ge-

C vangke-
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vangkenis der Joden te Bakl, en Eufebius fchryft, dat zy dezelve 44 Jaa*

ren behielden. De

KORINTHIËRS
Zyn desgelyks Heeren der Zee geweefl, fchoon zy door de Hiftorifchry-

vers ni^it op de lyft gefield zyn. Evenw.jl verhaalt Thucydides Lib. i. dat

zy Zi'er ftcrke vlaocen hebbende, en de Zeerovers fterk beteugelende,

een' grooten roem en gebied verkreegen ter Zee zoo wel als te Lande. Hy
maakt ook gewag van hunnen yver, naarfligheid en geluk in 't herflellen

van de Zeevaart cot haarc vorige volmaaktheid: zoo dat men moet bekea-

nen, dac de Schryvers te weinig van hun gefproken hebben j en de

I O N I Ë R S,

Van wier Heerfchappy der Zee dezelve Hiftorifchryver gewag maakt,

met deeze woorden , de magt en jlerkte der Zeevaart ivaren in de handen der

loniërs, in den tyd van Cyrus, den eerjlen Koning der ?cï[üQ. , en zyn zoon

Cambyfes. De
N A X I E R S

Waren in 't bezit deezer Zee- Heerfchappy naa hen, tien Jaaren lang,,

onder de Regeeringe van Cambyfes en Darius. Zy bewoonden het Eiland

Naxos , een der Cycladen in de Archipel. Naa hen , de

ERETRIËRS,
Geraakt in 't bezit van de Heerfchappy der Zee , behielden die ontrent 7

Jaaren. Zy ontleenden dien naam van Eretrias, een ryke en vermaarde

Stad op het Eiland Eubaa. De volgende Meeflers der Zee warea de

^ G I N E T E N:

Inwoonders van ^t Eiland Êgina ; en niet lang voor dat de Peloponnefifche-

Kryg uitbarflte , waren zy zoo magtig dat zy de Atheniënfen beftookten

;

en om hen te beteugelen vermeerderde de Staat van Jthenen zyne Zeemagt,

door welke zy naderhand de Heerfchappy der Ooflerfche Zee verkreegen.

Niet alleen Eufebius, maar ook Strabo en Elianus melden van de Heer-

fchappy deezer Volkeren; eenige doen dezelve 10 Jaaren duuren an-

dere 20, en zommige meer Jaaren: maar de Atheniënfen waren te magtig

eene natie om een zoo gering Volk als de Mginetcn lang in 't bezit van.

dit vermogen te laaten. Naa hen zag men de •.(.jiüi^ .

ATHENIËNSERSen lacedemoniërs

in 't bezit van deozt Heerfchappye , fchoon zy niet g;.ebragt zyn op de

lylï
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lyfl van de Heeren der Zee. Demosthenes zegt in zyn III. Phil. , de Lace-

demoniërs voerden Heerfchappy over de Zee en over 't Land, en wien is on-

bekend dat Eurybiades de Spartaan het bevel voerde over de Griekfche vloot

in den Kryg tuiTchen de Grieken en Xerxes. Wel is waar dat de Lacedemo'

nVérs zoo fterk niet waren door hunne eige Zeemagt als door die van de

Peloponnefiërs hunne bondgenooten ; maar hunne magt te Lande was oor-

zaak dat men hun de Heerfchappy ter Zee liet j en zy voerden 'er fleeds het

voornaamfbe bevel over , to: dat de vermaarde Timotbeus , een Atheenfch

Krygsoverfte , Corcyra veroverd hebbende, het Volk van Ephus, de Atha-

maniërs, Chaoniërs , en andere Volken, in een verbond met de Atheniën-

Jen deed treeden. Toen zagen de Lacedemoniërs zig onvermydelyk genood-
zaakt hun de Heerfchappy der Zee af te ftaa-n , by een Traftaat van Vrede
tuiTchen de beide Volken gellooten. Toen ftond het den Lacedemoniërs

niet meer vry zelfs één Schip van flerkte in Zee te brengen , maar alleen

Vragt-Schepen ; en de Atheniënfers noodzaakten Artaxcrxes LonginianuSy

Koning van Perjiën, toe te ftaan, dat des Konings Schepen niet binnen de leng-

te van de loop van een Paerd de Griekfche Zee zouden naderen , en dat het hem
niet geoorloofd zoude weezen eenig Schip van flerkte binnen de Cyanéfche en

Chelidonifche Eilanden te zenden, die voorheen door zyne Flooten vyandlyk aan-

getafl geweejl waren ; gelyk te zien is in Plutarchus Leeven van Ciinon den

Atheniënfer. De Griekfche Hiftorie is vol van de Magt en de Heerfchappy

der Atheniënfers ter Zee. Ifocrates daar van fpreekende, verhaalt ons, dat

het niet geoorloofd was met lange Schepen of Galeyen verder te zeilen dan Phafe-

lis, eene Stad leggende in eene regte linie met de Cheüdoonfche Eilanden.

Deeze Heerfchappy ging geheel teniet op het einde van den Peloponnéfifchen

Oorlog, wanneer Lyfander hunne Vloot vernielde en Atbenen dwong. En
naderhand hebben zy dezelve nooit zoo verre weder kunnen bekomen,
dat zy gezegd konden worden Meeflers van de Zee te zyn , fchoon zy we-
der vry magtig werden.

Zoo iemant mogt vraagen, hoe deeze lyfl; van de Heeren der Zee be-

waard is geworden; kunnen wy daar niet anders op antwoorden, dan dat

men dit zeer waarfchynlyk dank moet weeten aan Caflor Rhodius , die in

den tyd van Cefar Aigujlus geleefd en eene Hiftorie gefch reeven hebben-

de van de Heeren der Zee, gelyk Suidas getuigd, aan Juliits Africanus en

Eufehius deeze lyften heeft verfchaft van de Volkeren die de Heerfchappy

der Zee bezeten hebben, fchoon Cafiors Hiftorie zelf verlooren is. Om
nu deeze Heerfchappy der Zee te vervolgen , zoo verre als wy dezelve kun-

nen nafpooren fedevt dat de Atheniënfers 'er van verftooken waren , moe-
ten wy zeggen dat 'er niet boven de 70 Jaaren verliepen tuiTchen den Pe-

loponnéfifchen Oorlog en de regeering \zn Alexander den Groeten; wanneer de
Tyriërs , volgens Curtius, niet alken eene Opperheerfchappy over de naburige

Zeen hadden ; maar meeflers waren van alle Zeen over welke hunne Schepen zeilden.

Voor dien tyd vinden wy in de Griekfche Hiftorie de Lacedemoniërs, naa

dat hunne Krygsoverfte Lyfander de Atheniënfers gedwongen had , weder

Meeflers van de Zee, waar naa de Bceotiërs ftonden, zoo zy 't niet verkree-

C 2 gen
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gen naa hunnen gelukkigen Oorlog te Lande. Maar de Tyriërs waren zoo

volftrekc Meefter van de Zee, dat men alle Zeen Tyria Maria noemde,

en dat men ze zonder hun verlof niet mogt bevaaren.

In Arijloteks Werken vinden wy een Vraage , of het voor of tegen het

belang van een weibeflierd Volk is de Heerfchappy der Zee zoo geflreng

te handhaaven, dat alle andere Volken daar door uitgeflooten worden

van het nut der Vaart door het beheerde deel, het zy alleen om den door-

togt, of om te vifTchen, handel te dryven, enz. Maar hy was door heC
' gebruik der naburige Volkeren, te wel onderrecht van de wettigheid vaa

zulk eene Heerfchappy, om 'er zich tegen te verklaaren. Schoon de

veelvuldige voorbeelden van de Heerfchappy der Zee die wy uit de oude

Hiftorie bygebragt hebben, genoegfaam zyn om elk redelyk Menfch te

overtuigen dat zy beheerd kan worden , zullen wy 'er echter noch eenige

verdere bewyzen byvoegen , om ons zeggen goed te maaken.

By allen, die indegefchiedcniflen der oudetyden ervaren zyn , is bekend,

dat, volgens de Oofterfche gewoonte, de waarcekens van Heerfchappy tn

Gebied , welke de Koningen van Perfiën van de Grieken en andere Volke-

ren begeerden waren Aarde en Water, waar door ontwyfFelbaar verflaan

werd de Zee, zoo wel als het Land. Daritis eifchte Aarde en Water van de

Alheniënfers en Lacedemoniërs , die zyne Gezanten in eene put worpen. Hy
eifchte dezelve van Indatbyifis Koning van Scythiën, gelyk wy vinden in

C.ll. *. 7. Herodotus: en in de Griekfche Affchrifccn der Hillorie van Judiih heeft men
dat Nebiichadnezar Aarde en Water eifchte van de nabuurige Volkeren

welke hy met Oorlog dreigde. Verfcheide deelen der Zee tot het Oofter-

fche Keizerryk behoorende werden onder zyne Provinciën en Landvoog-

dyen gerekend. Dit getuigt Conflantius Porphyrogenetus , Lib. L Them. 17.

waar hy zegt , Dat de Hellefpont uicdrukkelyk gelleld was onder het be-

wind van den Hoofdgebieder der Mgèfche Zee. En verder , Dat de &gè~

fchc Zee gerekend werd onder de Provinciën des Keizerryks , en dat d^

Cycladifche Eilanden, en de aanmetkslykjle der Sporaden, Mytelene en Chios,

hehoorden tot de voogdye der ^géfche Zee. De Keizer Leo verklaarde by

een Gebod , Dat ieder Menfch de Zee mor zyne Landgoederen liggende zoude-

bezitten, met een zoo zonderlivg en ontvoyffelbaar recbt , dat hy de magt zoude

hebben om alle andere Perfoonen te beletten daar eenig gebruik of genot van te

neemen , zodanig dat zy 'er eenige winfl of voordeel van trokken , buiten zonderling

verlof van den Eigenaar..

Waar door het gevoelen van de Algemeene Gemeenfchap der Zee geheel

omverre geworpen , en eene afzonderlyke en byzondere Eigendom en

Heerfchappy ingevoerd wordt. Dit Gebod kreeg terftond plaats ontrent-

het Jaar onzes Heeren 900, zonder eenige tegenkantinge, op de JEgéfche

Zee, zoo wel als op den Bosphorus, Hellespont en alle andere Zeen aan het

Conftantinopolitaanfch Keizerryk onderworpen.

Tot dus verre hebben wy ons zelfs bepaald aan de Levarit of Oofler ge-

deelte der Middellandfche Zee ; laat ons nu zien hoe de Heerfchappy der Zee.

in 't Wefier deel gehandhaafd is. Waur wy eerU vinden de

SPI-
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SPINETERS.
Zoo genoemd naar de oude Stad Spina ', gelegen dicht by den Mond

van den Po, in 'c bezit van de Heerfchappy der Jdriaiifche Zee. Waar
door, gelyk wy leezen by Strabo, Lib. 5. en Dionijm HalicarnaJJkus de

Orig. Rom. Lib. L zy zull^e groote voordeden deeden , dat zy gewoon
waren zeer milde tienden te zenden naar /Jpollo's Tempel te Delphos. De
zelfde Schryver zegt wyders , dat de

1'OSCANERS
Volftrekte Beheerfchers waren van dat gedeelte der Middellandfche Zee

't welk de Zuid-Ka^ van Italiën befpoelt. En Diodorus Siculus zegt Lib. 20.

De Thyrreners of Tofcaners waren zoo magtig op de Zee , welke zy beza-

ten als Heeren van dezelve, dat zy op het laatfle hunnen naam kreeg.

Maar de

CARTHAGINIËNSERS.
Werden zoo magtig ter Zee, dat alle andere Zee -Mogendheid op-

hield, en niemant hun de Zee -Heerfchappy kon betwiften, voor de Re-
geering van Jgathocles, Koning van Siciliën, die een tyd lang de Heer-

fchappy der Zee met hun deelde. Zyne onderdaanen in Jfrika ontrent de
118^*^ Olympiade tegen hem opgeftaaan zynde, verviel de Heerfchappy
der Middellandfche Zee fchier geheel aan de Carthaginiënfers, die ze ontrent

40 Jaaren behielden , en Wetten gaven aan allen die de Zee bouwden toe

in den aanvang des eerften Punifcben Oorlogs , wanneer de Romeinen hun
alle onderwerping ter Zee onczeiden. Voor dien tyd had het Roomfche
Volk, fchoon zy hunne overwinningen te Lande vry verre uitgebreid

hadden, de Heerfchappy der Zee aan de Carthaginiënfers afgeflaan, gelylc

wy kunnen zien uit het eerde Verbond 't welk deeze twee magtige Staaien

met malkander aangingen, ontrent de 68f^e Olympiade: By 't welk, gelyk
Polybius verhaalt , bedongen werd , dat noch de Romeinen , noch hunne Bond-
genooten voorhy de Schoone Kaap zouden mogen zeilen , 't en ware door onweer

of vyanden derwa m geireeven. En Polybius zegt verder , dat in het tweede
Traftaat van Vrede tuffchen de beide Volken uitdrukkelyk was beftemd.
Dat geen Romein de Kufi van Africa o/ Sardiniën mogt aandoen, uitgenomen

om Voorraad in te neemen, of om hunne Schepen te kalfateren. Maar naa den
tweeden Punifchen Kryg, toen Carthago zich moeil onderwerpen aan de
Wetten, dk de Romeinen , hunne Overwinnaars, goed vonden hun voor-
te fchryven; wanneer de Romeinfche Vloot niet minder zege bevocht ter

Zee als Scipio te Lande, ging de Zee - Heerfchappy der Carthaginiënfers van
zelf over op de Romeinen , die eer Meofier werden van de Middellandfche
Zee dan van Carthago; zoo vlytig hadden zy zich getoond in 't vermeer^
dexen hunner Scbeepsmagt , dewyl zy zagen dat zy zonder dat hunne medin-

C 3 gcrs »
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gers , de Carthaginiënfers nooit konden onderbrengen : want Hannibal

fcbynt in zyne aanfpraak aan Scip'w^ (Liv. lib. 30. ) de Romeinen te erken-

nen voor Heeren der Middellandfche Zee, en alle haare Eilanden. Wes-
halven verbrandeden de Carthaginiënfers , naa't fluiten van den Vrede, die

een einde van den tweeden Punifciien Oorlog maakte, zelfs 500 Galleyen

om niet verplicht te worden hulde te bewyzen aan hunne Overwinnaars,

van welke zy te voren de zelfde tekens van onderwerpinge geëifcht had-

den. De

ROMEINEN,
Dus de Heerfchappy der Zee verkreegen hebbende waren zeer yverig om

dezelve te behouden en mee kracht te handhaaven; ten dien einde hadden

zy altoos eene fterke Vloot in gereedheid , zoo wel als om de Zeerovers

te vernielen.

Nat. Hift. Dac het Opperbewind over de Vloot gegeeven werd aan Pompeius om de

Lib. 7.
' Middellandfche Z<iQ. te vaagen

,
getuigen alle Hifborifchryvers ; en Vlinius

C. 26. verhaak ons dat hy de Zee van Rovers gevaagd hebbende, het Gebied der

Zee aan het Roomfche Volk wedergaf. Hy maakte hen desgelyks racefters

van dat deel der Zee, welks Opperbeerfchappy de CiUciers eifchten uit hoof-

de van een otid Traftaat, gemaakt tuflchen hen en Jntiochus Kon'mg van

Syriën, volgens het welk, deeze Vorft zyne ten Oorlog uitgerufie Schepen

en hunne uitrujling moefi overgeeven , uitgenomen tien Galleyen ,
geene van wel-

ke meer dan 30 Rneyers mogt hebben; en Polybius zegt, dat het hem niet geoor-

loofd was 'er ééne cenige te hebben tnet dat getal Riemen ; en dat zyne Schepen

niet voorby Kaap Sarpedon mogten komen , 't en zy om geld of gyzelaars over te

voeren.

Belangende den aart en de uitgeftrektheid van de Zee -Heerfchappy der

Romeinen , Jppianus Alexandriniis maakt hen Souvereinen of Opperheeren van

de geheele Middellandfche Zee , en Dionyfiiis HalicarnaJJaus lib. I. de Orig.

Rom. fcbryft, dat hunne Heerfchappy zich uitflrekte over den geheelen

Oceaan zoo verre ah hy bevaarbaar was. Hoe iiitfporig nu deeze onbepaal-

de Heerfchappy in den eerflen opflag moge fchynen , komt het, als

men 't wel inziet, nietonwaarfchynlyk voor, dat de Romeinen Opperheeren

waren van het meerendeel der bekende Zeen, gelyk zy waren van het

Land. Want wy zullen ter behoorlyker plaatfe aantoonen , dat zy de

Opperheerfcbappy der Britfche Zeen hadden zoo lang zy Meeflers waren van

eenig aanmerkelyk gedeelte des Lands; maar dat zy de Middellandfch Zee

geheel en al hielden , voor hunnen eigendom , blykt uit verfcheide plaap-

fen van Floms , Saluftiusen andere Schryvers, welke Romeinen z^nde die

Zee den algemeenen naam gaven van onze Zee. Hunne Scheeps - //eer-

fchappy kan door zoo veele voorbeelden beweezen worden , dat derzelver

herhaling den Leezer zoude verveelen. De Ooflerfche Keizers eifchten de-

zelfde Zee - Heerfchappy als het Volk of de Keizers van Romen bezaten.

Themijlius in zyne jde Redenvoering , fpreekende van Keizer Tbeodofms

den
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den Ouden, fchryft hem de Heerfchcippy toe van byrma de geheels ^^fie en

Zee, hem daar f^oogd van noemende. Dion Cbryfosjlum. verhaald ons, dat

de Keizer Trajanus lange voor dien Keizer, den Burgeren van Tharfus

eene Heerjchappy en Regtsgebied over de Revier Cydnus, en de bygelege

Zee gaf.

Dit is genoeg om te toonen dat de Ouden de Heerfchappy der Zee ge-

loofden en gebruikten. Toen de Barbaaren het Roomfche Ryic overftrooin-

den, werd deszelfs magt gebroken zoo wel ter Zee als te Land; en hunne
Landen en Provinciën vielen onder de Heerfchappy van verfcheide Vor-
flen, dus werd hunne Scheeps - Magz verdeeld, en de Zeevaart verwaar-

loosd ; de Woefbheid kreeg de overhand en de onweetendheid met haar.

De Koophandel gevaarlyk geworden zynde, verminderden de Vlooten,

en van de Heerfchappy der Zee werd niet meer gerept , tot dat 'er eene Mo-
gendheid ontilond bequaam om haar te handhaaven en te beweeren. De
eerfle van dit ilach waren de

VENETIAANEN.
Die de Opperheerfchappy der Adr'iatifche Zee eifchten , eertyds zoo ge-

naamd naar de oude Stad Adria. Aan 't einde deezer Zee, Baai of Golf,

ligt het vermaarde Fenetiën, de Hoofdftad van eene Republyk, die van
den beginne af aan zich tot een' voornaamen regel van Staat gefteld heeft

den Koophandel aan te moedigen , en haare Zeemagt te vermeerderen. Dee-
ze Golf is 200 gemene mylen of uuren gaans lang , en aan beide kanten
Haat het Land onder verfcheide Vorflen; evenwel werden de Veneciaa-

nen, door hunnen yver en vlyt in 't voortzetten van den Koophandel,
ontfaglyk ter Zee, beweerden hunne Heerfchappy over de Golf,, als behoo-
rende tot hunne Stad , de Hoofdftad dier Gewèften, en een tyd lang was
'er geen Volk dat hun de Opperheerfchappy dorft betwiften. Flav'ms Blondiis

Decad. 2. Lib. 8. verhaalt, dat in den jaare 12Ó5, foe/7 Lorenzo Tepolo,
Doge van Venetiën was , de Republyk eene fchatting lei op alle die in de

Adriatifche Zee handelden; eene Wet maakende {die tot heden in kracht is ge-

bleeven) dat alle die tuffchen de Golf de Quevera en Capo di Pola, of Pro-

tnontorium van Solo en de Kiifi van Ravenne zouden zeilen, mocjlcn {daar toe

aangemaand zynde) te Venetiën kumen en Tolbetaalen, en (zoo de Bedienden

het goedvonden ) hunne Goederen lojfen en dezelve laaten vijiteeren. Verfcheide
Barken kreegen bevel om nacht en dag ontrent de Havens te gaan kruis-

fen, om klem aan de uitvoering deezer Wet te geeven. De Inwoonders
\zn Ancona by den Paus over deeze knevelary geklaagd hebbende, werd
de zaak overwoogen , en de Republyk beveiligd in haar recht van Tol
te heffen in de Adriatifche Zee, tot onderhoud derlNlarynen of Zeefoldaa-
ten welke zy gebruikten tegen de Sarazynen en Zeerovers.

De Ceremonie, met welke de Doge de Adriatifche Zee trouwt, is veel

euder, en toont dat hunne Opperheerfchappy zoo oud is als Alexaiider de
ilL, die z.e ingefleld heeft > \ olgtns Anton^ Feregrin. in zyn gfte Boek a^
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JureFisci i8. §. Deeze Ceremonie wordt verricht op Hemelvaarts-dag

,

wanneer de Doge gaat in zyn Biicentoro, eene koflelyke Gallei van Staat,

verzel: van de voornaamfte Edelen op de prachtigfte wyze, en, tot een
waarteken van de Heerfchappy der Republyk ov^er dezelve, werpt hy in de
Zee eenen Ring, ftrekkende tot een getuigenis van zyne trouw met haar,

zeggende deeze Woorden , zoo als wy ze uit het Italiaanfcb overgezet

hebben:

Wj trouwen U^ o Zee , tot een waarteken ijan eene iveezend-

lyke en eeuwige HeerJ'chappye.

Maar de bewyzen van de beweeringe deezer Heerfchappye van de Re-
publyk zyn zoo menigvuldig dat wy nooit gedaan zouden hebben zoo wy
ons inlieten in 't bybrengen van Voorbeelden daar van: weshalven ver-

zenden wy den nieuwsgierigen Leezer toteene Vcrhandelinge briefgewyze

gefchreeven door Franciscus de Ingenuis aan Libcrius Fincentius tot verdedi-

ginge van dezelve tegen Joannes Baptijla Falenzolo ^ een' Spanjaard, en
Laurentius Motinus , een Rgmein, die een Creatuur zynde van den Hertog

vanOJJuna, tegen dezelve fchreef om deezen Hertog , toen Onderkoning

van Napels, te behaagen, die een groote vyand der Republyk was. In

deezen Brief telt de Schryver niet minder dan 30 voortrefFelyke Rechts-

geleerden van zyn gevoelen ten voordeele van de Heerfchappye der Fene-

tiaanen over de Adriatifche Zee, In den Jaare 1399, toen de Koning van

Flapels de Zufler des Hertogen van Ooficnryk getrouwd had, dorft hy haar

niet over de Golf voeren , zonder daar eerfl verlof toe te verzoeken van

de Republyk. Daar zyn nog wel Brieven in weezen van Keizer Frederik

den III. aan Giovanni Mocenigo, toen" Doge adin Fenetiën , om van den Staat

verlof te verzoeken om koorn van Jpulien over de ^Adriatifche T^tiQ te voe-

ren ; en andere van de Koningen van Hongaryen , ten zelfde einde ge-

fchreeven, worden door den bovengemelden Franciscus de Ingenuis byge-

bragc. Alle Commandeurs hunner Schepen handelen als openbaare Vyan-

den die van eenigen Vorft of Staat, ichoon met hun in vrede, die de

minfbe inbreuk in hunne Heerfchappye onderneemen te maaken ; waar van

men in 1638. een fterk voorbeeld zag, wanneer de Turkfche Vloot in de

Golf gekomen, zonder verlof van den Raad, de Fenetiaanfcbe Admiraal

dezelve Vyandelyk aantafle , verfcheide van hunne Schepen in den

grond boorde , en de refl dreef naar Valona , eene haven aan de Adriatifche

Zee den Grooten Heer toebehoorende. De Fenetiaanen , des niet verge-

noegd, landeden met hunne Manfchap, en vernielden met het zwaard

vecle IVlatroozcn , die hun op Zee ontfnapt waren. Niet lang daar naa'

maakte de Sultan een Tra£taat met met de Republyk, by 't welk bedon-

gen werd. Dat het den Vcnetiaanen in het toekomende vry zoude ftaan met

gsweld te neemen , zoo zy zich niet op eene andere ixiyze overgaven , alle Turk-

fche Schepen die in de Golf zouden komen zonder hun verlof, en dat zelfs in de

Havens onder de gehoorzaamheid van den Grooten Heer flaande in de Golf van

Vene-



IN 'T ALGEMEEN, I. Hoofdst. is

Venetiën. Hier voren hebben wy getoond hoe zy weigerden de Koningia

van Hongaryai de Golf over te laaten vaaren, en hoe de Keizer en de Ko-
ning va.n Spanje, hun toegeevende, hunne HeerJ'chappy daar door erken-

den. Wel IS waar, dac de Keizers nu en dan getracht hebben deezo Heer-

fchappy met hun te deelen , maar de Republyk heeft zulks nooit willen toe-

laaten; en in den Jaare 1535 quamen de Commiiranflen van weérkanten
te Friuli by malkander om dit gewigcige gèfchil te belliflen; hec werd
daar geleerdeiyk becwifl door twee Advocaaten, Rapicio voor den Keizer,

en Cbizzola voor den Fenetiaanfchen Staat. Naa dit pldt geheel gehoord,

en de gewigtige bewysredencn (te lang om hier plaats te krygen) over-

woogen te nebben, verklaarden de Keizerlyke CommiflarilTen, dat zy door

de natuurlyke kracht en klaarheid van de Redenvoeringe des geleerden Chizzola in

hun gemoed overtuigd waren , Dat de Republyk van Veneriën ontwijfelbaar

MeeJtereJJe en Befchetmjter der Adriatifclie Zve was. Niets kan lux. grooter

eere van de Republyk van Fenetiën flrekkcn dan deeze bekentenis, ge-

daan door de CoinmifluiriiïLn der grootfle Mogendheid van Europa: en

niets bewyft hunne Heerjchappy der Zee flerker. En dit bewys (laaft dac

van haare Groot-Brittanuifcbe Majefteits Opperheerfchappy : want Chizzola

brengt geene eene reden by voor de üpperheerjchappy der Fenetiaanen over

de Adriatijche Zee, die niet dient om het Recht der Kroone van Groot-Brit'

tanje op de Heerjchappy der Britfche Zee te verdedigen: maar meer hier

van in 't volgende Hoofdftuk,

De Fenetiaanen zyn de eenigfle Natie niet die de Heerjchappy ter Zee ge-

vorderd hebben. De

TOSCANERS en GENUEEZEN
Hebben 't zelfde gedaan. De Groot Hertog van Toscanen wordt in 't

algemeen erkend voor wettig Heer en Souverein der Toscaaufche Zee. Om
deeze Opperheerfchappy tehandhaaven, heeft hy daar verfcheide fchanfen

en kafteelen gebouwd , welken de vreemde Schepen die *er voor komen
verplicht zyn zulke tekens van eerbied te bewyzen als 'er by 's Lands
Wetten ingefbeld zyn. De Geniieezen waren eertyds zeer fterk op Zee^

voornamelyk in de tyden der Kruisvaarten, wanneer zy, eer door behen-

digheid dan magt, de meerderheid boven óq Fenetiaanen in 't Oojlen had-

den. En voor dat de EngeIJchen en de Hollanders in den Perjiaanjchen en
Turkfchen Handel invielen, waren Fenetiën en Genua de eenigfte Markten
en Stapel-havens van Chriflcnryk van alle koftelyke waaren dier Landen.

De Hiilorie van Italicn toont, hoe de Geniieezen eens de Rtpublyk van Fe-

netiën haaft ondergebragt hadden. Hunne vloot belegerde de Stad Fene-

tiën, en hunne Admiraal Doria zegepraalde in de Adriatijche Zee ontrent

het Jaar 1300.; maar de Fenetiaanen herftelden hunne Scheeps-magt weder,
en zaten de Genueezen zoo dicht op het lyf , dat zy de hunne verbraken.

Evenwel wordt de Stad Genua noch heden door vreemde Kooplieden zoo

flerk bezocht als eenige Stad in Italien-y en, volgeps BenediSlus Bonius, Lib.

D de



i5 HEERSCHAPPY DER ZEE
de Cenfibus, Art. ló. §.40. is zy de wettige Beheerfchter der Liguflifche

Zee; en deeze Staat heefc altoos een zeker getal gewapende Gaieyen en

andere Vaartuigen, toe Vcrdediginge van haar recht tot die Heerfchappye. De

P I S A N E R S

Waren ook zeer magtig in de Middehndfche Zee, voor drie of vier-

honderd Jaaren , en eens een portuur voor de Genueezen ; maar zy verloo»

ren draa hunnen roem, en iedere dat die Stad aan di Staaren der Groot-

Hertügcn van Toscanen gehecht is geweefl:, is haar koophandel te niete ge-

gaan , en Livorno js nu de eenigfte bloeyende Haven van Toscanen. De

PAUS
Eifchr ook de Heerfchnppy der Zee, die den naam draagt van Zee der

KerLe, gelyk beweezen wurdi door de woorden van de Bulle Cetice Domini^

welke, onder andere qiiaaddoenders met den Ban flaat, alle Rovers, Zee-

fchuimers en Dieven in onze Zee komende, en dezelve onveilig maakende , en voor

namelyk dat gedeelte derzelve 't welk ligt tujjchen den berg Argentaro en Serra*

cius. De SPANJAARDEN
Hebben fomtyds goedgevonden gunftig te fpreeken van de Gemeenfchap

derZe^; doch op andere tyden , als het tot hun tegenwoordig oogmerk

diende, hielden zy 'er de Heerfchappy zoo fterk van flaanJe als eenig ander

Volk ; en niet tegengaande by 't Land -Recht van Cajiiliën het gebruik

^er Zee vry is, hebben veele hunner meed geachte Rechtsgeleerden uit-

drukk'.lyk verklaart, dat, volgens hun gevoelen, de Zee niet alleen be-

heerd kan worden, maar dat hunne Koning de Heerfchappy over dezelve had

verkreegen : en dat derhalven de Vorft elkeen verlof kan geeven om in

eenig zeker deel der Zee te vifTchen , zegt Gregorias Lnpez ad Alphanfines

Partid. 3. Tit. 28. L. ] i. En wy moeten niet vergeeten , dat vcrfcheide

Duitfche Schryvers in de titels van Karel den V^en, Keizer en Konmg van

Spanje (en inzonderheid in de Voorrede der Inftellinge raakende de open*

baare Rechtspleegingen in het Duitfche Ryk) hem noemen.

Koning der Canarifche Ei/anden, en der Eilanden, en "'t

'oajle Land der Indien , en des Oceaans , enz.

Waaruit, fchoon hy 't weezendlyk niet was, genoegzaam blykt dat zy

de wettigheid van eene Heerfchappy in de Zee niet in twyfFel trokken. Be-

langende de PORTUGEEZEN,
Die zyn boven alle anderen hardnekkige verdedigers van deeze Leere

vau
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van de ff^ettigheid van eene Heerfchappy en Eigendom der Zee, gelyk ge-

noegfaam blykt door den gewoonlyken titel hunner Koningen. En byzon-

derl}k Koning Emanueliix zyne Voorrede der Wetten van Portugal, noemt

zich zelv^-n

Dom Mcmue/, per grace de Deos Rey, &c. Senhor </^ Guinee,

£5? da Conqujjla ^ Navigacam ^ Commenio d'^Exhiopia. ,

Arabia, Ferfia^ ^dahidiQ, &c.

Waar in hy zich aanmeet Alleenheerfcher der Zeevaart en des Koophan-

dels te weezen VdXï JKthiopien , Perjien, enz. iVIaar dit allts is nietmetal,

in vergelykinge van liec gene men in het Corpus der Wetten of Reenten

van Portugal vjndt , aangaande de eifclien van die Natie op de AUeenheer-

fching over den wyden Atlantijlhen Oceaan zelven: want onder de gemelde

Rechten, O quinto Libro des Ord:;>iuaconnes , Tit. 112. is een duidelyker en

volflrekter Verbod aan allen en een iegelyk, het zy Inooorling of Vreem-

deling, met eenig Schip of Vaartuig, te vaaren naar de gewejlen of landen

van Guiné en de Indien , het 2y om reden van Oorlog of Koophandel, of om eeni-

ge andere oorzaak , welke ook , zonder byzonder verlof en Juthoriieit des Konings

van Portugal , op/iraffe des doods en verbeuringe van alle goederen, uit te voeden

tegen alle zulke terfoonen , die zich , met verachtinge des Ferbods , zouden vermee-

ten der-waart te vaaren. In gevolge deezer Wet , werden verfcheide Pcr-

foonen, die in de handen der Poriugeezen vielen, ter dood gebragt, en zy

ftrekte zich uit tot de Vreemdelingen , zoo wel als tot des Konings eige

Onderdaanen ; fchoon de eerfte zyn vermemd recht tot de Heerfchappy van

de Atlantifche en Zuid-Zee nooit hebben w^en erkennen , 't welk gelegen-

heid gaf tor een zeer hevige twlfl: tuflchen Koningin Elizabcth en Don Se-

hafiiaan Koningvan Portugal. Maar de zaak in gefchil was niet, of de

Koning van Portugal wettige Beheerfcher van die Zeen kon weezen , maar

of hy die Heerfchappy verkreegen had door het recht van Bezitneeminge,

of anderfints; en dat hy dit niet gedaan had, was klaar. Zoo wy de Hi-

ftorie der Noordfche Volkeren onderzoeken, zullen wy vinden dat .verfchei-

de van dezelve de Heerfchappy ter Zee geëiicht hebben
,
gelyk de

DEENEN, NOORWEGERS, ZWEEDEN en POOLEN.

Voor dat Denemarkenen Nooriaegen onder éénen Koning vereen igd waren,

hadden de Noorwegers eene byzonJere Opperheerfchappy over de Zee zoo wel

als de Deenen. Saxo Grammaticus fchryft in het 7de Boek zyner Hiflorie

van Denemarken , dat in de tydeii van Haran Hildelan, Koning van Denemar-
ken, niemant dorft bejlaan zich eenig Voorrecht (f Heerfchappy inde Deenfche

Zeen aan te meettn , om dat de Heerfchappy des Lands tn der Zee het zelfde in

Denemarken laas. Hy z-gt wyders, dat Oio (die zynen Vader in die bei-

de Heerfchappyen opvolgde) alle de genen verwon, die op eenigerhande

D 2 wyze
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wyze eenige inbreuk in zyne Opperheerfchappy op dezelve poogden te maa-

jcen. In den Jaare 1582. liet Frederik de lilde, Koning van Denemarken en

Noorwegen ,zindc EngeJfche MoscovifcheMdiZt^chai^^y toe, en verhuufde den

overtogt en 't gebruik der Noorweegfche Zee , op dezelfde wyze als of hy

een Huk lands verpacht had.

De Ziveeden zyn van 'c zelfde gevoelen , aangaande dé Heerfchappy der

Zee
,
gelyk klaar blykt uit het Iraóliaac gefloocen cufTchen Chrijiiërn den IV'^en^

Koning van Denemarken , en Gujtavus Adolphns , Koning van Ziveden; in 't

Welk de laacfte volkoinenciyk afflond van de Opperheerfchappy voorheen door

hem geëifcht over de Zee van Noorwegen, Nourland, en liec Rechtsgebied

van fVardhmzen. Alle Kooplieden die handel dry ven in de Oojl-Zee, wee-

ten zjcr wel welke groine inkomften de Koning van Denemarken trekt van

zyne Regalia der Deenfche en NuorweegJ'che Zeen. Wat de t'qolen of Polak-

ken h-Adngi , wy vinden by Januszowski , Syntagma van de Inzettingen

dier Republyk, Lib. 3. Tit. i. Fol. 109. dat, toen Hewik, Herti^g van

.Anjou, Koning van Polen was, de Fran/che Gezanten toeftonden, dat de ge-

melde DoorJuchügjte yorjt , toen verkoren, zoo draa hy de regeering zynes Ko-

ningkryks zoude aanvaarden , op zyne eige ' ujlen zoude onderhouden eene Floot
, Jterk

genoeg tot verdediginge der Havens , en der Opperheerfchappy der Zqq behooreri'

de aan het Koningkryk en het Gebied van Polen.

FRANSCHEN,
Schoon de Franfchen zich dikwyl tegen de Evgelfchen gekant en zich voor

de Gemeenfchap der Zee verklaard hebben ; is het zeker dat zy naa derzel-

ver Heerfchappy geftaan hebben , en zelfs naa een gedeelte van die der Brit-

fche Zt'én. Charondes Caronwus 'm Not. hó Cod. Henrici UI Lib. 20. Tit. 7.

Conftit. I. en 28. zegt, De Koning is Opperlicer der Zeen die Zyn Koning-

kryk omvloeijen , om dat het algemeene Recht van alle dingen die door de Wet der

Natuur en der Volkeren gemeen zyn , in zyne Heerfchappy is onenrebragt. Met
welke verdediginge verfcheide plaatfen van Stephanus, Pafchafius , Ludovi-

cus, Servius , Popellenerius en andere overeenkomen. Zy meenen het recht

tot de Zee die de Kuft van Bretagne befpoek af te leiden van het bezit dee-

zes Lands, 't welk, gelyk zy zeggen eens de Opperheerfchappy ter Zee ge-

had h-eft; tot bewys daarvan brengen zy eenen Rotlandius hy, gemeld by

Eginhart in zyn Leeven van Carolus Magnus of Charlemagne. Daar word

van hem gefproken als van Voogd of Gouverneur van dat Strand, maar

zy beweeren dat men gewoon was Tol te betaalen van alle Schepen die 'er

langs voeren; in plaatfe dat deeze vermeinde Tol fltichts eene foort van

Gelei- o( Loots-ge\d was, 't welk betaald werd voornamelyk door de In-

woonders, of ten hoogfte door de genen die handelden op de Kuft van

Bretagne, welke zeer gevaarlyk is. Dat zodanig de aart deezer afeifchinge

was, is klaar, door het verh2i:i] dzt Bertrandus Jrgenterus van haaren oor-

fprongk doet, in zyn Boek ad Confued. Brit. Art. 46. waar hy zegt, de oude

Koningen van Bretagoe de veelvuldige fchipbreuken inziende, die op dat rotjig

flrand
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Jlrand gebeurden , 't 'melk toen fchier geheel zonder havens was , maakten eene Wet
dat niemant in Zee zoude gaan zonder hidsUeden en paffen te neemen , voor welke

zy cene zekere fovmie betaalden , die tot op deezcn dag in Brecagne nog Droit de
Salvage ivordt genoemd. De Franfche Koningen zyn zoverre gevveell van te

ontkennen dat de Zee beheerjcht kan worden , dat zy zicli eene Opperheer-

fchappy aangematigd hebben die iiun niet toebehoorde, door eifchen te maa-
Jcen op dat gedeelte der Britfcbe Zeen. Want Hendrik de Il^e. en Hendrik de
III'^e. hebben twee PJakkaacen iiitgeg;;even , by welke zy begeerden , dat al-

le vreemds Schepen in de nabuurige Zeen vaarende , en een van hunne Schepen ontmoe-

tende , hunne Top-zeilen zouden Jlryken , om hunne Opperheerfchappy te erken-

nen. Welke Edicten zy door de Vergadering der Staaten van 't Koningk-
ryk zogten te doen beveiligen ; maar dit konden zy niet uitwerken : In te-

gendeel ,• het laatfle derzclve werd verklaard als ydel en zonder kracht van
Wet, in een merkwaardig g-val; in 't welk eenige Hamburgfche Kooplie-

den klagtig vielen tegen Mich. Butard en andere Verweerders, voor de
vergadering der Staaten des Koningkryks van Vrankryk, door Henrik den
IVden te Ti)iirs gehouden. Wy zullen hier niet aanhaalen de ydele bewyzen,

door de Franfche Schryvers bygebragt tot bewys van het recht hunnes Ko-
nings tot de Opperheerfchappy der Zee hunne Kuflen befpoelende: want
door te verdedigen en te bewyzen , dat 'er geene wettige Heerfchappy van
eenig gedeelte der ^r/ryir/'e Zee kan weezen, dan die de kroon van Groot-

Brittanje bezit , moet alles wat de Franfche voor hun vermeind recht inbren-

gen te gelyk vervallen en ongegrond fchynen. Dus gezegd hebbende wd-
ke Heerfchappy der Zee de Volken van 't Chrijlenryk geëifchc hebben, laac

ons nu eens zien welke Scheeps-Opperheerfchappy de

TURKEN
In de Levant gevorderd hebben. De Groote Heer door 't recht van Over-

winninge de Keizers van Conjtantinapel in de Zee-Heerfchappy opvolgen-

de, veranderde den naam van JEgéfche en Euxynfche 'm Witte en
Zwarte Zeen , van welke hy zich zelven op de plegtiglle wyze Heer noemt.

Dit is bvzonderlyk te bemerken in het verbond den 20 Maart 1 604. te Pa-

rys geflooten tuffchen Henrik den IV, en Achmet Keizer der Turken: by
't welk Achmed den Franfchen vryheid gaf om te viflchen, en te zoeken

naar Koraal in zekere engtens en baayen op de Jfricaanfche kuften aan den

Sultan onderworpen. Daar en boven, zegt Coriolamis Cippicus, in zyne Hi-

florie van L'ietro Mocenigo, De Turken hebben aan beide kanten van den Hel-

lefpont, aan deszdfs naauwflen doortogt, twee Jlerke Kafteclen gebouwd tegen

elkander over; welke wel voorzien zyn met gcfchut en Krygsvoorraad ; en de

Sloivoogden hebben bevel om alle Schepen in den grond te booren, die beftaan zou-

den door te vaaren zonder verlof van den Grooten Heer.

Belangende het gevoelen der Holland^ren aangaande de Heerfchappy der

Zee; zy, zoo wel als fó??2/è Steden , hebben zich verklaard voor de Gemeen-

fchap der Zeej maar het is om dat zy, de groocfle Handelaars in de Wae-
D 3 reld



30 HEERSCHAPPY DER ZEE IN 'T ALGEMEEN , I. Hoofdst.

reld zynde, meer voordeel by die Gemeenfchap vinden, dan eenig andeï

Volk, en dat eene Hcerfchappy der Zee hun weinig dient in de Kraam. Wat
zy ook wezendlyk mogen gevoelen, zy fchynen ten minflen tegen zulk

eene Opperheerfchappy te weezen. Maar wat vermag hunne tegenkanting

tegen 't Recht, de Reden, en het Gebruik van fchier alle Landen ea

tyden.

De Hanfe Steden , in eene Redentwifl over der Venetiaanen Beweering

van de Heerfchappy der Adriaitfche Zee, brag:en door hunne Advocaa en

in dat Inter res comnnines , uti ipfe Imperatnr nunierai Mare
, ^ ideo tieino

in 'Mari Pifcari aut Navigure probibetur , S' adverfus nhihentem competit attio

Iniuriarum. l. lo. fiqnis in Mare, l. Injunarum. Se8. uit. de {j'iiis. jin L'ntO'

ra quoque communia Jknt , l. i. ie divers. Quia accejffunum fmt Meren, ^ ac-

cejjorium fequitur naturam Principalis , l. 2. de peculio legat c, /Jc< ejjhrittm de

Heg. Juris 6. Ad Littus Maris igititur accedere q itvis piitejl , non piscandi tan-

tum gratia, fed etiam cedificandi ijf occupandi canfa, l. q'iod in Litt. de acqu.r.

rer. Dom. l. in Litt. ne qiad in loc. pub. Ju An^elius J. C. de Rep. Hanfeat,

§. 6. fül. 85. Edit Francof. /In. Dom. 1641. Doch Jeze BewysreJenen

werden zeer ligt beantwoord door de i^fBff/aan/tie Rechtsgeleerden, (Jue-

madmodiim co7nmunio Littorum rcfiringitur ad Pupulwn aquo occitpatafunt , Lib.

3. Sect. Littora D. de quid in loc. pub. Ita etiam communio Maris , adeo ut per

Mare a nemine occupatum Navigatwfit omnino Libera; per Mare aiitem occupa-

tiim ab aliquo Principe liberam habeant Navigationem
, quifunt illi Principi fub-

jeÜi ; alii vero eatenus
,

quatenus idem Frinceps permittit. Julius Tacitus de

Dom. Maris Adriatici.

De inbreuken die de Hollanders in de Heerfchappy der Britfche Zee
gemaakt hebben zyn hun zuur opgebroken ; maar nu de twee Natiën door

wederzydfch belang zoo naauw verbonden zyn , is het te hoepen dat zy

ons in de handhavinge deezer billyke Heerfchappye behulpfaam zullen zyn,

eer dan in hunne gedachten te krygen eenig deel daar van te verminde-

ren; naardien in 't volgende Hoofdfluk blyken zal, dat de Opperheerfchappy

en 't Gebied der Britfche Zeen hetontwyffelbaar Voorrecht is vanden Koning

of Koninginne van Groot-Brittanje alleen.

IL HOOFD-
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II. HOOFDSTUK.
Van de Heerfchappy der B kitsch e Zee.

Waar in de Opperheerfchappj irordt beweerd en bewee'::,en altyd

ge-j^eeft te zyn , en nog te iceezen het ont-ojyffelhaar Recht der
Koningen en Koninginnen van Groot-Brictanje.

DE verhandeling van dit onderwerp zullen wy aanvangen met de uit-

geftrekclieid en de paaien der Britfcbe Zee vafb ce ftellen. De Ooji-

en Ziudhtften van Bnitunje worden befpoeld door den Duitfcben Oceaan of

Ma: e Gennanicuin, en door die welke Ptulomeus byzonderlyk de Britfcbe Zee
noemt, welke volgens Me/a in zyne Verhandelinge de Situ Orbis, Lib. 3.

Cap. III. Zich uitftrekt tot de Noord-Kuil van 6panje. En de Arabifche

Aardbefchryvcr (C/?;« 4., Part. i.) Zegt tot Noord Andalufiën, onder

welken naam de Arabiers geheel Spanje begrypen, wordt alles door de En-

gelfcbe Zee befpueld, daar by zeggende, dac 'er 9 plaatfen zyn daar mea
kan inloopen van Toledn tot St. Jacob , welke plaats, zegt hy , ligt aan eene

Kaap van de Engelfche Zee. St. Jacob is in eene Stad in de Provincie van
GaUciën. Aan de Well-zyde van Brittanje legt de Virginiaanfche Zee, wel-

ke ter plaatfe daar zy de Kuflen van Schotland befpoeld van daar den naam
aanneemt van Deucalidoonfche Zee. Van de llrginiaanfche Zee, is het ler-

fche of Sr Georges Kanaal een gedeelte. Het JNourden van Brittanje wordt
befpoeld dor de Caledoonfcbe Zee, in welke de Oreaden leggen. Dus wordt
de Engelfcbe Zee , of het Kanaal , ligj^ende lufTchen Vranbyk en England,
mitsgaders de l^irginiaanfche ^ de Deucahduonjchc en de Caleduonfcbe Zeen,
eigentlyk de Britfcbe Zee geheeten, en zyn als zodanig aan de Britfcbe

Heerfchappy onderwopen. Hugo Grotius in 't 2de Boek zyner Verhande-
ling- de jure Belli Ö* Pacis , Cap. 3. Se6l. II. zegt. De bluote bezitting van

het Strand, is niet genoeg om eenig Volk recht te geeven tot de bygelegc Zee : Ook

is het niet genoeg voor een' Forft zich in te beelden <f te fchryven dat hy Heer der

Zee ff, zonder door eenige npenbaare Daad te verkondigen dat hy't is. Waar
mede hy zekerlyk wil zeggen , dat niet van de bloote bezitneeminge of be-

zittingedes nabuurigenl.ands, maar van een werkelyken zonderling gebruik

en genot der Zee zelve, en van de oefFeninge van alle fun6l,ën van eenen
Opper vorfl; op dezelve ; zulke als het voorfchryven van regels der Zeevaart aan

de genen die ze bevaaren
,
quaaddoenders te ftrafFen , anderen te befcher-

men, en het trekken van alle voordeelen en baat eenen wettigen Opper-

heer toekomende
,
genoegfaame redenen te haaien zyn, om een wettig Regc

tot dezelve te bewyzen. En zoo wy doen blyken dat de bezitting der

Britfcbe Zee in 't eerll verkreegen en federt altoos beweerd en beveftigd is

op dezelve manier als die Schryver meld, fclioon hy 'er tegen fchreef,

hoo-
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hoopen wy dat'er geene plaats zal overblyven voor eenige tegenwerpingen
door welke het bewys op eeoigerhande maniere krachteloos gemaak; kan
worden.

Eer wy verder gaan, moeten wy hier aanmerken, dat de uitgeflrekt-

heid der Brhfche Zee - Heerfchappye bepaald is in een Traktaat tulTchen

Karel den Ilde.
^ en de Staaten Generaalva. 1674 gellooten, by het welke zy

reikt van de middelde punt van het Staaten Land in Noor-wtgen tot

aan Kaap Finiflerre. Deeze Zee - Heerfchappy geeft den Wettige Bezitte-

ren de 6 volgende Voorrechten.

1. Het Koningklyk Recht van vryheid te geeven om Parlen, Koraal,

Amber, en andere diergelyke koflelyke VVaaren te viAch^n.

2. Verlof te vergunnen om Walviflchen , Steur, Salm , Huring, Sprot

en alle andere Soorten van Viflchen te vangen, gelyk gebruikelyk is in

Spanje, Portugal, en verfcheide andere Plaacfen.

3. Cyns en Tol te leggen op alle Koopvaarders en Viflchers, handelen-

de en vifTcnende binnen de paaien der Zee , dus aan eenige byzondere
Heerfchappy onderworpen.

4. De regelmatige oeffening van Recht, door de Onfchuldigen te be-

fchermen,en de Schuldigen te flraffen voor alle misdaaden, begaan en ge-

pleegd binnen de uitgeftrektheid van zulke Zee-Heerfchappyen.

5. Den vryen Doortogt toe te ftaan door zulk eene Zee aan eenig getal

Oorlogfchepen , aan eenigen anderen Vorfl of Republyk coebehoorende;
of dien te weigeren , naar de omftandigheden en gelegenheid van zulken

doorvaart, op dezelve wyze als eenig Vorfl of Staat mag vergunnen of
weigeren aan vreemde Troepen den vryen doortogt , over zyn Grondge-
bied en bodem te Land, zelfs fchoon de Vorft of Staat wien zulke Sche-

pen of Land-magten behooren , niet alleen in vrede is , maar in verbond
Haat met den Vorft of Republyk aan wie de doortogt verzocht wordt.

6. Van alle vreemde Schepen, zonder onderfcheid , in die Zeen te

eifchen dat zy de Vlag ftryken en het Top -zeil laaten vallen, voor eenig

Oorlog- of ander . Schip de Vlag voerende van den Heer van die Zeen.

Alle welke voorrechten ontwyffelbaar behooren aan de Koningen of
Koninginnen van Groot-Brhtanje: en belangende het ftryken van de Vlag,
het is geene bloote eerbcwyzing of compliment, maar een weezendlyk te-

ken en erkentenis dat de volftrekte Heerfchappye der Zee in welke zy
geftreeken moet worden is by den Vorft, wien deeze eerbied wordt be-

weezen. En de Brhfche Natie in 't algemeen ilelt den eifch deezer gewig-

tige hulde of ceremonie in zoo hoog eene waarde, dat, volgens de Zee-

Rech-



BRITSCHE ZEE, II. Hoopdst: 63

Rechten, het verzuim daar van flrafbaar is als eene opentlyke muitery,

of hoog verraad.

Dat deeze erkentenis altoos gehouden is geweeft voor eene belydenis

van de volftrekte Heerfchappy over de Engelfche Zee, blykt uit een ge-

denkwaardig oud getuigenis onder de Zee-Rechten , ingeflelJ ontrent het

einde van de regeeringe van Koffing Jan, te weeten ,
* dat indien een

Luitenant op eenige Reize , kjl hebbende van den genieenen Raad des Koningkryks,

op Zee ontmoet eenige Schepen of vaartuigen gelaaden of niet gelaaden , die niet

laillen jlryhen en hunne hoeden afn. emen op bevel van des Kofiings Luitenant
,

iKaar tegen die van de Inloot laillen vechten; dat , zoo zy genomen kunnen worden,

zy gehouden zullen viurden voor vyanden , en hunne goederen en Schepen verbeurd

zullen 'üoeezen als goederen van vyanden . fchoon derzelver Eigenaars of Reders

naderhand lüilden komen inbrengen , dat bet Schepen , vaartuigen en goederen zyn

van I'rienden van onzen Heere den Koning; en dat het genieene Folk op dezelve

gejlraft zal 'worden met gevangkcnis hunner lyven , op befcheidenheid , voor hunne

muitery of rebellie. Deeze hulde der Vlag is door onze Voorvaders fleeds

dapperlyk verdedigd, en geene rechte Brit kan zonder afgryzen denken
aan 't verlies van zulk een heerlyk voorrecht , 't welk onlangs te veel in-

breuk geleeden heeft: maar wy hoopen dat haare Majefleits overwinnende
Wapens , nu op Zee over alle haare Vyanden zegepraalende , alle die de
Vlag met de Britten willen betwiften zullen dwingen tot den pligt dien zy
aan de Kroon van Groot - Brittanje verfchuldigd zyn , op dat dit groote

voorrecht onbetwift op den Nazaat overgaa.

Deeze eifch van de Briifche Oppcrheerfchappy ter Zee is geene nieuwe
zaak: zy is door XVII of XVIÜ Eeuwen geftaafd; en van Cefars tyden
af hebben de Britten die Heerfchappy verdedigd en gehandhaafd , gelyk
te zien is, in zyne Aantekeningen de Bello Gallico, Lib. 4. waar hy zegt,

,, Dat, voor zyne eerfte landing in Britanje, de Kooplieden en Zeevaren-

„ de Gallen by malkander hebbende doen komen, en een naerftig onder-

„ zoek gedaan hebbende aangaande de gelegenheid van het Strand en de

„ Havens van Groot- Brittanje, hy bevond dat niemant over Zee dorft

„ fteeken om in Groot • Brittanje te komen zonder verlof, 't en zy allten

„ Kooplieden; en dat zy zoo onkundig waren van die Stranden (als be-

„ roofd zynde van 't vrye gebruik der Zee) dat hy verpligt was Volufimus

„ met een lang Schip uit zenden, om de Britfche Kuilen te peilen".

Waar uit met reden te belluiten is , dat vermits de oude Britten de Gallen

en andere Volken naar hun welgevallen uitflooten van 't vrye genot der
Zee, zy 'er zekerlyk Heeren van geweeft zyn. En dat dit geen bloot ver-

bod was van op het Eiland van Brittanje te komen , maar zelfs van Scheeps-
vaart binnen de uitgeltrektheid hunner Zee-Heerfchappye, is daar door
klaar, dat de Kooplieden zelfs die 'er mogten komen, alleen de vryheid
gehad hebben van 'er ten anker te komen , en hunne Goederen op de Kus-
ten te verkoopen of te vermangelen , zonder in de Havens toegelaaten te

worden 't en zy zeer zelden ; naardien die welke hy gedagvaard had om
zyne Scheepsraagt naar ^mwwje te geleiden , zulks niet konden ondernee-
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men , als geheel onkundig zynde van de gelegenheid der Britfche havens.

Quod om- Zoo 't hun geoorloofd was in eenige Plaacs te komen , is te denken dat

nibus fere het geweeft is te Gauls Town by Tannomh. Zy hadden eene Scheeps-
GailisHos-

niagt oni hunne Scheeps-Heerfchappy te verdedigen; en toen Ce/ar dezel-

iris'inde ve zag, prees hy hunne Schepen boven de Romeinfcbe; en dat hunne Sche-

fui.minis- pen den Gallen hulpe quamen bieden, gaf hem oorzaak tot zynen Krygstogc
trato uixi-

jigj^j. Qrittanje om zich te wreeken van den onderfland dien de Britten dea

Kbat. Grt//^«, zyneVyanden, gedaan hadden.
_'

Maar \vy hebben ander vafl; getuigenis dat in dien tyd de Britten by de

ouden voor Heeren der bygelege Zeen erkend zyn : want Petrus Ramus
fpreekende van een' feilen ftorm die Cejars Vloot verflrooide , en in geen

klein gevaar bragt van geheel en al te vergaan, zegt. Dat de Zee eenen

Jlorm fcheen te verwekken ter wrnake der Britten , en tot veracht inge van hunnen

nieuwen en onbekendtn Heer , meenende Juhus Ce/ar, van wi.-ns overwinnin-

gen daar meer werd gefproken dan zy verdienden; wanc hy onderwierp

zich maar een gering gedeelte der Kuft, en de Heerfchappy der Bntf:he

Zee viel niet volkomen iu de handen dtr Romeinen, voor de regeeringen

van Claudius en Domitianus , die de Zuidelyke deelen des Eilands onderge-

bragt hebbende, ging de Heerfchappy der Zee, ten minflen naar gerade

van het deel dat aan de Kuil veroverd was, over op den Bezitter van het

Land, en werd werkelyk gehouden voor een gedeelte zyncr Heerfchap-

pye, zoo wel by zyne onderdaanen als by hem zelven ; 't welk klaar hlykt

uit verfcheide Plaatfen van Sneldichten aan den Keizer Claudius gefcliree-

ven door een' Dichter van dien tyd.

Aufoniis nunquam Tellus violata tr'mmphis

ISta tuo , Ccefar , fulmine procubuit.

Oceanus tuas ultra fe refpicit aras,

Qui finis Mundo ejl , non ejl Imperia.

Euphrates Ortus Rhenus rechiferat Ar^oiy

Oceanus medium venit in Imperium.

At nunc Oceanus geminos interluit nrbes:

Pars ejl Imperii terminus ante fuit.

Oceanus jam terga dedit , nee pervhis ulli

Cafareos fa/ces imperiumque tuUt.

lila procul nojlro fefnota, exchfaque c(sk,

Alluitur nojlra viSta Britannis aqua.

In welke de Dichter ons zegt, dat de Zee door Claudius met Rrittanje

ondergebragt zynde, het gene van te voren de paal was, een gedeelte des

Room-
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Jloomfchen Ryks was geworden, 't wolk uitgezet was verder dan de paaien

der Aarde zelfs: en die Dichter, een Romein zynde, en in de twee laatfte

Vaerzen van 'c Water der Zee fpreekende noemt het nofira aqua, ons

warer. Bv dat getuigenis kunnen wy voegen eene plaats uit Semca's

Apoeolocynthefis, waar hy van den zelfden Keizer fpreekende ^ zegt,

JuIJlt êsP ipfum

No'Va RomaiiiS

Jura Securis

Tremere Oceanum.

Dat hy de eerde was die de Zee aan zyne Heerfchappy had onderwor-

toen , dour welke de DidiLer niets anders kon verllaan dan deDntJlhe Z^ën.

Evenwel waren de RomeiiK-n toen noch niet in 't volle bezit der Bntfcbe

Zee zoo als zy daar naderhand in geraakten ten tyde van den Keizer Do- Tacit. iit'

mitianus, die Agricola als zyne Stedehouder naar de Provincie van Brittanje Vita Agd-

zond. Deeze Krygsoverfte zette noordwaarL zyne overwinningen verder "'•

voort dan ieraant voor hem gedaan had : hy Ilevende ook het Eiland

rond , ontdekte de Orcadifche of Orkney Eilande i , ten Noorden van Schot-

land gelegen, en tot dien tyd toe onbekend; en dezelve veroverd heb-

bende, was de Noord Britfche Zee in 't bezit der Romeinen, zoo wel als die

aan de Zuid-kant; 't welk den Dichter Juvenalis oorzaak gaf om in zya
IWe Hekeldicht te zeggen

,

Arma quidem ultra

Littora j^uverncB promovinius ,
Ö* 7}wde captüS

Orcades.

Seneca getuigt ook, dat Agricola, voomeetnens rfe Caledonlërs te beoorho-

gen , eene niagtige vlout uitrufte, om door eene jierke afwending de onderneeming

van zyn beir te Lande te begunjiigen. De Romeinen , de Heerfchappy der

Briticne Zee verkreegen hebbende, fielden het beftier der Scheeps-zaaken

in handen van een' grooten Zee Officier, met den 1'itel van Archigiibermis^

die eene tairyke vloot onder zyn bewind had , en bevel om met dezelve

de Romeinfche Heerfchappy der Britfche Zee te verdedigen en te handhaa-
ven ; doch de Romeinen verlieten naderhand hunne veroveringen in 'c

Noorden, en weeken naar de Zuider deelen van Brittanje; en wv mo-
gen onderfteilen dut, gelyk zy de Heerfchappy van 't Land in 't Noorden
verlooren , zy ook genoodzaakt waren de Üpperheerfchappy der Zje daar

te laaten vaaren , die natuurlyker wyze tot de Britten wederkeerde. Wy
vinden weinig gewag gemaakt van de zaaken der Romeinen in Brittanje,

voornamelyk van die betrekking hebben toe de Zee, voor de regeering van-

Diocletianus , die C. Caraufms derwaart zond, om de Britfche Zee te fchai-

E a men
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men van Galllfche en Saxifche Zeerovers , welke de Zee onveilig maakteiï.'

Deeze Caraufuis overweldigde hec Gebied daar, en behield zeven Jaaren

lang de Heerichappy ter Zee en te Land. Caius AlleStus , die hem dood-

de, floeg eenen Penning, hebbende aan de eene zyde zynen Naam en

Beeld ( want hy overweldigde ook de Heerfchappy ) en op het rugge-

ftuk eene Gallci met drie ryen riemen, met het Opichrift Vhtus Augnjlaj

door welk Zinnebeeld hy de kracht en grootheid van de Heerfchappye

der Britfche Zeen wilde uitdrukken.
_
Cunjlamius Chlorus , die hem t'onder-

bragt, wordt deswege door verfcheide Schryvers begroet; die onder an-

deren hem hooglyk verheffen , om de heijlclling van de Zee - Heerfchappye aan

de Romeinen, en van de vryheid van Koophandel en Zeevaart aan alk l^'olkeny

door de Zee te Jchuimen van Rovers , niet alken op de Kujl van Gallien , maar

zelfs van Spanje en Africa.

Ontrent de tyden van Conftantyn den Grooten, werd in Brittanje een

Officier aangefteld , met den Naam van Graaf van den Saxifchen oever , die

behalven zyn bewind te Land, dat der Zeen vloeyende tulfchen l^rankryky

Bolland, Didtfchland, Denemarken en 't Eiland van Brittanje had; en dit

niet als een paal , maar als een onderlcheiden deel van de Britfche Heer-

fchappye, gelyk 'er een Overllewasvan den Euphrates , een Graaf van den

Rhyn, enz. Door den Saxifchen Oever wordt zekerlyk verflaan de Oevers

van alle bovengemelde Landen , om dat de Saxen toen het magtigfte Volk

van Cermani'ènoi Duitfchland zynde , hunne overwinningen langs de ge-

heele Kuft van Germaniën, Holland en Frankryk uitbreideden; 't welk blykc

uit het ^;(?üMnMwzderKeizerlyke Waardigheden, daar gefproken wordt van

de Streek Lands , zich uiiftrekkende van den Mond der Loire tot aan dien

der Seine , wordt gezegd , dat onder 't bevel van den Hertog deezer Provincie

een Trihunus Jlond van de eerfte Bende Sohlaaten van Armorica en Grammona
aan den Saxifchen Oever. En verder Sprcekende van den Oever die zich

llicflrekt van de Seine tot de Maze , Nurmandyen , Picardyen en Vlaanderen

influicende, wordt 'er gezegd, dat de Dalmatifche Ruitery geplaatfi isas op

die Grenzen aan den Saxifchen Oever: en in der daad alle Oevers of Stran-

den van het Wefber gedeelte van Denemarken tot de Wefter deelen van

Vrankryk worden in het Breviarium uitdrukkelyk begreepen onder den alge-

nieenen naam van Saxifchen Oever; wiens Graaf zich ophield in Brittanje

^

als zynde de Zetel der Heerfchappye van alle die Zeen. 't Is zeker das

Aq Saxen zich nooit in Brittanje neergezet hebben, voordat de Romeinen

het Eiland verlaacen hadden. Zy kunnen waarfchynlyk eenige Landingen

gedaan hebben als Zeerovers, maar zy hebben zich niet in 't bezit geflield

van eenig deel des Lands , dan naa dat Koning Vortigern hen ingeroepen

had tegen de PiÜen , maar zy hadden zich neergezet op de Kuften van

GaUi'ên en Belgia ; zoo dat men zonder groote ongerymdheid niet kan on-

derftellen dat door den Saxifchen Oever gemeend wordt die van brittanje ,

daar de Saxen zich niet neergezet hadden ; en men 'er noodwendig dien

van Galliën en Belgia door verflaan moet, daar zy zich hadden neerge-

zet : welke door het Breviarium klaar beweezen worde de Saxifchen Oever
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tezyn, ftaande onder den bovengemelden Graaf, die, gelyk gezegd is,

zyn verblyf in Brittanje had. En om geheel buiten kyf te flellen dat de
Brittanje en de Saxifche Oever twee verfcheide Landvoogdyen waren , zal

ik hier inlaflchen een e Lyft van andere Landvoogden en Officieren die

onder 't bevel van den Magijler Militum Frefentalis flonden, volgens de eige

Woorden van het Breviarium.

Sub difpofitione viri iJluJlris Magiftri Peditum

Prefentalis Cotnices Limitum infra fcriptorum.

Tingitana ,

Tractus Argentoratenfis^
Britanniarum.

Littoris Saxonici per Britannias,

In dè uitgave van Akiatus en Pancirollus , is het woord Militum by ver-

gifllnge ingefloopen voor Limitum. Uit deeze lyfl blykt dac de beide

Comités Britanniarum £ƒ Littoris Saxonici verfcheide Rechtsbannen hadden

;

de eerde Graaf zynde van de grenzen van Brittanje te Land , binnen de
paaien van den Saxifchen Oever, en de tweede Graaf den den Saxifchen

Oever, of van 't Rechtsgebied der Britten ter Zee zich uittrekkende tot

aan het daar over gelegen Saxifch Strand. Deeze Zee-Heerfchappy der

Romeinen in Brittanje blykt volkomen door de wyze op welke dit Win-
geweft vertoond is op de koperen munten des Keizers Antoninus Pius, wel-
ke aan de eene zyde het Beeld deezes Vorfben draagt, en op wiens rugge-
fluk Brittanje vercoond is in de gedaante van eene Vrouw, gekleed in

eene foorc van los linnen gewaad, fomtyds zittende op eene rots, en fom-
tyds op een' Globe in de Zee, met een Krygs- teken, eene Speer en
beukelaar, waar mede de Romeinen ongetwyfTeld hebben willen uitdruk»

ken de Britfche Heerfchappy over de Zee, en hunnes Keizers Heerfchappy
over de 'Qritten; waar mede eenige plaatfen des Dichters Claudianns net
overeenkomen ; byzondcrlyk eene in welke hy Britannia zelve invoert

,

geftoken in lederen gewaad van eene gemengde blaauwachtige kleur , ver-

beeldende de baaren van de Zee, welke hy onder haare voeten plaatft;

en in dit gewaad brengt hy haar in Rome, met Africa, Spanje en andere
Provinciën, om het Burgemeefterfchap te verzoeken voor Sttlico , Voogd
van den Keizer Honorius. Hy geeft Britannia deeze Woorden in den
Mond

,

Inde Caledonio velata Britannia monjlro
• Ferro pi&a genas ; cujus vejligia verrit

Coerulus , Oceanique afium mentitur amiilus ;

Me quoque inquit vicinis pereuntem gentibus,

Munivit Sciiico.

E 3 Schoon
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Schoon nu Spanje en Jfrica niet alleen befpoeld maar fchier omringd

zyn van de Zee , voert de Dichter echter de eerile in met loof van Dadel-

boomen, en eenen mantel geborduurd met de revier den lagus, en de

tweede met Koren-airen en Elpenbeen , zonder eenig gewag te maaken

van de Zeen , in welke deeze twee groote wingeweftcn gel.gen zyn.

Weshalven is het door de toeëigeningen waar mede hy Britannia vertoont,

klaar, dat de Heerfchappy der Zee waar op zy haare vueien zet, haar

zoo bezonderlyk eigen was als de Dadelboomen en de Tagus aan Sfanje ,

en hei Koren en Het Elpenb';en aan Jfrica.

De Romeinen ontrent hec Jaar 450 Brittanje geheel verlaaten hebbende,

vaardden de Britten de Heerfc appv der Zee weder aan , zoo draa zy zich

in 't bezit daar v m en van 't Land zagen. Maar door deveelvuldige wer-

•w'xngtn Atv Romeinen, ydiX) Sfldaaten verzwakt zynde, om hen te dienen in

andere geweften van hun Ryk, vielen de Schutten en Pielen, zici over ou-

de krakkelen willende wreeken, op hen aan, en noodzaakten hen de Saxen

tot hunnen hulpe in te roepen, de Romeinen verklaard hebbenJe da! zy

niet langer in ftaat waren om hen by te ftaan. De Saxen na nen door lifl:

bezit van verfcheide deelen des Eilands, en we'ideden hunne wapens tegen

de genen tot wier hulpe zy gekomen waren, en nieuwe Avonturiers uit

Germanien in Biittanje gekomen , maakten 'er hunne fortuin. Het Opper-

hoofd van elke Voikplantinge Itichtte een Koningkryk, en van 't getal

deezer Monarchyen , kreeg de Opperheerfchappy des Eilands den beken-

den naam van Heptarchia , van welke de Heerfchappy der Britfche Zee al-

toos een gewis aanhangfel was, ter plaatfen daar de Britten, Saxen of Dee-

nen meeflers van 't Eiland waren. Men zege dat Arthur met zyne zege-

praalende Vlooten naar Ierland zeilde en deeze Noordfche Volken

dwong gehoorzaamheid aan zynen Standerd te bewyzen , en hem voor Op-

perheer te erkennen , zelfs van den Britfchen toe den RuJJtfchen oever. Schoon

dit mifTchien eene fabel is, evenAvel is 't zeker dat dit het aangenomen ge-

voelen is dat de Britten zelfs toen de Opperheafcluippy der Zee eifchten.

Gefproken hebbende van de Zee-Heerfchappy der Britten en Romeinen,

komt die der Saxen en Deenen naafl in aanmerkinge. De Saxen , zelfs in

den tyd hunner eerfle komfte in Brittanje, waren zeer magtig ter Zee en

zeer bedreeven in de Kunft der Zeevaart, gelyk zy in die tyden in gebruik

was, 't welk beweezen wordt door 't Karakter dat Beda en andere geloof-

waardige Schryvers hun geeven. De Saxen (zeggen zy) hadden eene zoo zon-

dcrlinoe en gemeenzame kennis van de Zee-zaaken , dat, door de fchier ongekofe-

lyke nettigheid hunner waarneemingen , zy de Maam'len en "faaren telden door de

gefiadige verandering van het Gety, of ebbe en vloed; noemende de eerfle in hun-

ne taak Ledones o/Lidunas, enden laatjlen Malinas; en Ethelherd, eenoud

Schryver fchynt in zyn eerfle Boek te kennen te geeven dat de. Britten,

toen onderrecht dat de Saxen een Volk waren zeer bedreeven in de Zee-

vaart, en wel voorzien van al het nodige tot den oorlog, des te begeerl-

ger waren om een verbond met hun aan te gaan: dat zy hun Gezan-

ten zonden met aanmerkelyke gefchenken, en aanbiedinge van een*

vryea
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vryen handel en wandel. Dat zy quamen, overwonnen, en nader-

hand zelfs verwonnen werden door de Decnen vindt men in onze Engel-

fdie GefchiedenifTen befchreeven. Al wat men van ons kan verwachten,

is dat wy 'er zoo veel uit zullen bybrengen als nodig is om te bewyzen dat

beide de Saxen en de Deenen, terwy! zy meefters waren in ons Eiland , in

't bezie waren van de Heerfchappy der Britfche Zeen.

Gildas verhaalt dat Ocia en EbiJJa, twee Hoofden der Saxen himne Heer-

fchappyen uicftrekten op de Noord-kuü. van ons Eiland ; en Jlhr , met zy-

ne Zoonen Cij[fa en Cimenus op de Zuid-kuil, en dat zy draa meefter wer-

den van de Zeen ten Zuiden van Schotland. De eerfle mee 40 gewapende
vaartuigen dat Koningkryk omvaarende, op de Oreaden vallende en dezelve

plunderende; maar hunne Heerfchappy te Lande meer behartigende dan

ter Zee, verviel hunne Scheepsmagt; 't wclk de Deenen en Nnortnannen

bemerkende, flrekte zulks eene verzoeking voor hun om dit Eiland te ont-

ruflen , en veelvuldige roveryen in de Britfche Zeè'n te pleegen met eene

foort Van lange Booten of Galeyen van hunne eige uitvindinge, met wel-

ke zy de Engelfchen Saxen gemeenlyk te flerk waren, tot dat JJfred een

groot getal andere Schepen deed bouwen , die langer , dieper en radder

waren dan de Dcenfche; door middel van welke hy deeze geweldenaars uit

de Britfche Zeen dreef, de volftrekte Heerfchappy derzelve wederkreeg,

die overging op de volgende Koningen, onder welke Edgar zoo magtig ter

Zee was, dat Florem ins va.n Worcejler ons vevh^ak , dat in den Jaare ^'^7

Koning Edgar om Brittanje zeilende met eene magtige Floot, en te Chefter ko-

mende , daar agt kleine Koningen vond, die op zyn bevel daar gekomen waren om
hem hulde te do'n, welke zy hem deeden , en beloofden altons vaerdigtezidlenweezen

om zyne bevelen te gehoorzaanun , en hem te dienen beide ter Zee en te Land.
Het was in deeze byeenkomlt dat deeze iMonarch door die Koningen

den Dee afgeroeid werd, hy zelfs aan 't Roer van de Boot zittende; eene
Zee-Triomf waar van geene weerga in de gefchijdcniffen van Europa te

vinden is! Alle verhaalen komen daar in over een dat deeze Koning gee-

ne mededingers zyner Zee- Heerfchappy wilde dulden. Zyne Vloot wordt
gezegd beflaan te hebben uit 1300 zeilen; zommige Schryvers zeggen

1000, welke hy fomtyds in drieën fomtyds in vier Esquaders verdeelde, elk

van welke hy op een' zekeren poft ftelde. Hy was gewoon alie Jaaren

,

in de Lente, zyne Staaten rond te zeilen, tot een teken van zvnevolfhrek-

te Heerfchappy over de Zee ; welke hy fleeds zorgvuldig handhaafde
tegen allen indragt.

Uit een uitrekfel van een oud Gedenkfchrift kan men zien hoe verre

Koning Edgar de Heerfchappy der Zee uitftrekte, Jltitonnntis Dei largiflua

qui efl Rex Regum, ego Edgarus Anglorum Bafileus, omniumque rcrum Infiila-

nmOceani quce 'Qniznnidim circumjacent , cun£iarnm Nationum quce infra eam
incliiduntur , Imperator &. Dominus. En Remdphus van Chefler , fchoon hy
't getal van Schepen niet grooter maakt dan 400, meldt van dit zeilen

rondom het Eiland , Idem quoque Edgarus 400 Naves congregavit , ex quihus

Kiini anno pojl fefium Pafchce ad qmmlibet Anglise partcm Jtatuit ; fic Mfcate

Infu-
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Infülam circwnnavigavh : Maar de Deenen wierden naderhand

,
gelyk zy van

te vooren geweefl waren , . zeer gelukkig in hunne pogingen tegen de

Saxen beide ter Zee en te Land ; in zoo verre dat de Engelfchen of Saxo^

Britten genuodzaalct waren hen af te koopen, en daar wierd in Brittanje

eene Schatting gehoeven geheeten Deene-geld, welke hun betaald moefl

worden , op dat zy de Inwoonders des Eilands noch te Land noch ter Zee
zouden beftooken. De EngeIJchen oï Saxen onderhielden de Deenfche Vloot

die dienen moell tot bewaringe en befcherminge der Engelfcbe Zeen en

des Koningkryks. Ed-imrd de Belyder fchafce die Schatcing af, ten min-

flen voor zoo verre zy den Deenen betaald moed worden ; zommige Schry-

vers zeggen dat deeze Schatting geheeven werd, naa dat de Engelfchen zig

van 't Deenfche ]uk vrygemaakt hadden tot onderhoud der Engefche Vloot,

die naderhand fterk genoeg was om de OpperueeiTchappy der Biitfche Zee

te verdedigen tot aan den Inval der Nonnans. Uit dat alles blykt dat de

Heerfchappy der Zee veranderde met die des Lands i
en dat in Edgards ty-

den de /Inglo-Saxen dezelve zonder mededingers bezaten, gelyk zy ook

deeden onder Canutus den Deen, van welke gefchreeven is, dat, om de

ydelheid der vleyers te beteugelen , hy voornam hun te toonen , dat zelfs

de grootfle Koningen , in hunnen top van grootheid maar menfchen wa-

ren , en ging zitten op een' ftoel aan het ftrand van Southampton, om in hun

byzyn eene proeve te neemen van de gehoorzaamheid der Zee tot welke

hydusfprak,

Matb. o, gy Zee! zyt onder myne Heerfchappy :>
de-wyï de grond

Wejim. An- daar ik op zit my behoort , en niemant was my ooit onge-

7oL°a, hoorzaam en bleef ongejlraft. Ik gebiede u niet op myn

Land te komen ^ en niet te hejlaan de voeten of het kleed van

uwen Heer nat te maaken.

Maar de vloed op de gewoone wyze aankomende, en niet alleen de

voeten , maar ook de beenen zyner Majefteit nat maakende , fprong de

Koning op, en gaf zynen gouden Kroon over aan een Krucefix, verkla-

rende, dat niemant den naam van Koning waardig was, dan hy die Land

en Zee kan gebieden, en doengehoorzaamen. Men kan niet verwachten dat

de Opperheerfchappy der Britfche Zeen gehandhaafd zoude zyn zondereeni-

ge tufTchenpozingen van Invallen door vreemde Mogendheden , in zulke

verwarde tyden als de Heptarchy , en de twifl: tufTchen de Engelfchen en

Deenen; maar men zal zien, dat, wanneer de Heerfchappy des Eilands van

Brittanje, op een vaflen voet was gebragt, die der Zee altoos een aanhang-

fel van dezelve was: en federt den Inval der Normannen, hebben de Ko-

ningen van Engeland hunne Opperheerfchappy fteeds verdedigd tegen alle

vreemde JMogendheden , en himne Heerfchappy ter Zee is beweerd en er-

kend geworden zonder eenigen merkwaardigen tuflchenval van den Jaare

1 066. af tot den tegenwoordigen tyd toe. Weshalven wy nu zullen bewyzen

,

dnt
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dit de Burgerlyke en Natuurlyke Bezitting van de Opperheerfchappye der

Engelfche Zeen altoos gevelligd is geweeft in de Koningen of Koninginnen
deezer Natie, van de tyden des Normanfchen Invais af tot aan de onze.

Door eene Burgerlyke Bezitting, verftaan wy ( volgens Hugo Grothis,

in zyne Verliandelinge de Jure Civili, Lib, 5.) dat gene 't 'xelk de Wet eifcht

om een Recht te fondeeren , en door eene Natuurlyke Bezitting verftaan

wy eene laerkelyke Bezitting , v/elke volgens denzelfden Schryver , desge-

lyks noodzakelyk is om de validiteit of dugtigheid van het Recht van eeni-

gen Vorft tot de Opperheerfchappy der Zee te bewyzen. Wy ondernee-

men 'c een en 't ander te bewyzen. Als.

I. Dat de Koningen van EngJand, by menige plegtige en openbaars

Aften en verklaringen , zich de Heerfchappy der bygelege Zeè'n toege-

fchreeven hebben , en dat deeze Heerfchappy beide toegeftaan en bevef-

tigd is, niet alleen door de Wetten en Gebruiken der Natie (gelyk

blykt uit de Regifters der Parlementen, enz.) maar ook door de gemeene
en algemeene tocftemming van alle nabuurige, en andere vreemde be-

langhebbende Natiën.

II. Dat de Koningen en Koninginnen van England altoos de Heerfchappy
der £«ge//c/;e Zeen geoeffend hebben , zoowel als die der Eilanden in dezelve

gelegen , als eene Provincie hun toebehoorende , in welke zy cyns en tol ge-

heeven hebben van vreemdelingen ; en altoos wetten van Zeevaart hebben
voorgefchreeven aan die vreemdelingen welke in tyd van vrede daar hunne
befcherniing genooten hebben, en dat fin geval van fchennis van die

Wetten ) vreemde Vorften en Staaten, zich tot hun keerende, daar door
opentlyk toegeftemd «en erkend hebben dat zy Souvereine Heeren der
Zee zyn.

III. Dat de doortogt door de Engelfche Zeen onderdaniglyk verzocht
zynde, fomtyds toegeftaan, en fomtyds geweigerd is door de Koningen
en Koninginnen van England aan de Vreemdelingen die 'er om verzoch-

ten: gelyk ook dat alle Schepen in hunne Zeen vaarende tegen- en aange-

gehouden zyn geweeft voor den dienft, en op bevel der Koningen van
England."ü'

IV. Dat de vryheid van in de Britfche Zeen teviffchen, dikwyl ver-

kreegen is door verlof der Koningen en Koninginnen van Brittanje; en dat

zy befcherming verleend hebben aan de Viftchers , op wier ootmoedig ver-

zoek dat verlof vergund was , en eenen cyns geëifcht voor deeze befcher-

minge«

Daar by zullen wy verfcheide andere toevallige Getuigeniften voegen;
maar aangaande het gene gebeurd is van den Inval der Normans tot de

vereeniginge der beide Kroonen onder Jacobus den 1^^" zullen wy zoo

F byzon-
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byzonder niet zyn als ontrent het gene daar naa is voorgevallen ; om dat

dit van laater tyd zynde, gevolglyk van meer gewigt zal weezen.

De Orden die wy voorneemens zyn te volgen zal ons natuurlyker wyze

leiden tot de Verhandclinge van de Wejt- oï lerjche Zee, als wy fpreeken

van den Staat der Zee-zaaken in Eiigland, ten cyde toen de Heerfchappy

van die Zee gevoegd werd by die der Engelfche toen Ierland de Kroone

van England toegevoegd werd , onder den Koning Henrik den ll^'en en Ko-

ning Jan die dat Eiland veroverden.

Raakende de Heerfchappy der Noorder of Cakdnonfche en Deucalidoonfche

Zeen, wy zullen terbehoorlyker tyd klaar aantoonen, dat zyeen ontwyffel-

baar voorrecht of prerogative zyn alleen van haare Britfche Majefteit, als

een noodzakelyk aanhangfel van de Souvereineteit des Koningkryks van

Schotland, beide welke Ryken zy door een ontwyffelbaar recht heeft ver-

kreegen van haare Koningklyke Voorouders, Koningen en Koninginnen

van die Landen.

Om te beginnen met JVilkm den Norman; uit verfcheide plaatfen van

het Cohier, geheeten Doovis-Day Book, in zynen tyd gefchreeven zoo

men zegt, blykt dat hy de Zeezaaken in England in een' zeer bloeyenden

ftaat hield. Andere Hiftorien fpreeken heel ruim van zyne magtige Vloot

welke, door de Norwa/j/c/jeverfterkt, genoegfaam in ftaat geweeft moet

zyn om de Heerfchappy der Zee te beveiligen ; en fchoon de Deenen zich

in de Noorder deelen vertoonden , en in de Wefter eenige zeeroveryen

pleegden, evenwel dorftcn zy aan de Koningklyke Vloot van England

niet tornen , maar zy deeden hunne dingen fteelswyze en by verraffinge.

Des AV/wa?!^ onmiddelyke opvolgers, fFillem Rufiis , en Henrik de l^^,

waren al zoo yverig in de handhaving hunner Zf ff- Heerfchappy als hun

Vader Willem geweeft was. Florentius van IVorceJier en Hoveden verhaalen ,

dat
,
Jlaands den Oorlog te verklaarenaanRoheït, Hertog van Nonmndjen, die

zich toenberciddetot eenen Krygstogt in Englmd , de laatjte zyne Binfecarh (eene

Ibort van Zee-Officiers toen by dien naam bekend) beval de Zeen te beivaa-

ken en zorg te draagen dat 'er niemant uit Normandyen overquame naar Je En-

gelfche Kujlen. Behalven da: dit een genoegfaam bewys is van zyne fterk-

te ter Zee, toont het Ampt van deeze Butfecarli dat hy zich zelven aan-

merkte als Heer van dezelve ; de Butfecarli niet anders zynde dan Cuftodes

ipfms Maris, of Zee-Bewaarders ,
gelyk hier naa beter gezien zal worden»

De verwarringen diein^rew;^ Regeeringe voorvielen, beletteden den aan-

was der Engelfche Zeemagt; deeze Koning kon zyne Heerfchappy ter Zee

niet doen gelden, terwyl zyne Heerfchappy te Land op lofle fchroeven

gefteld was door het vermogen der Keizerinne Magdalene , en haaren Zoon

i/en>/j^ den Il'len. In wiens tyd Ierland veroverd zynde, de ÏVefler Zee.

gevoegd werd by de Zee-Heerfchappy der Koningen van England; en dat

deeze Koningen hun recht tot de Heerfchappye deezer Zeen verdedigd en

beveftigd hebben, blykt onder andere lerfche Inzettingen , door eene Ac-

te gemaakt in de Regeeringe van Ediiard den IVi^en , Statut. Hibern, cap. 6,.

verbiedende daar in te vSchen zonder verlof, en eene fchatting leggen-

de
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de op alle Booten en Vaartuigen daar komende vifTchen. Sedert welken

tyd Koning Jacübus de I^e door eene plecntige Verklaring aan alle vreem-

delingen verbood op de lerfjje Kullen te viflchen zonder verlof. Men zou

veele andere voorbeelden kunnen bybrcngen om te bcwyzen , dat de Ko-

ningen van England van tyd tot tyd hun Recht tot de Opperheerfchappy

der lerfche zoo wel als der andere Zeen, gehandhaafd hebben: 't welk ons

verzekert dat zy dezelve van den tyd af dat lei land is veroverd voor een

gedeelte der Britfche Zeen gehouden hebben , welker Heerfchappy wy nu
zullen trachten te bewyzen een deel van de Souvereiniceit vau. Mrittanje

te zyn.

Koning Jan eifchte fchier voor 500 Jaaren in de hiervoren aangehaal-

de plaats het recht van het flryken der Vlagge, door de gedenkwaardige

Ordonnantie te Haftings , waar ter plaatfe bellooten werd dat het geen

bloot teken van Hoffelykbeid zoude zyn, rmar een Recht , cum debita Reve-

rentia , en dat alle die 't .weigerden, aangetaft en gehandeld zouden wor-

den als vyanden. Deeze gehoorzaamheid der Vlagge is eene geftadige

erkentenis dat het Recht en Heerfchappy der Zeen zyn by hem voor

wiens Vlag zyftryken, en welken zy deeze hulde bewyzen, inlluitende dat

de Vorft een algemeen verlof vergunt om door zyne Zeen te vaaren aan

alle die zyne Vrienden zyn, en hem die eerbied bewyzen: gelyk de diens-

ten welke de Heeren die Landeryen wegfchenken zich fomtyds voorbe-

houden, het opbrengen van een Peper -koren, eenige eïers, of diergelyke

beuzeling, op wiens waarde niet gezien wordt, maar op de gedachtenis

en erkentenis van hunner weldoenderen Recht en Heerfchappye. Deeze
Grorte moet niet alleen door Vreemdelingen gedaan worden , maar ook door

de natuurlyke en geboren Onderdaanen , en die ze weigert mag aan boord

van den Vlag-Officier gebragt worden om zyne verachting te verantwoor-

den. Koning Jan verdedigde zyn Recht tot deeze hulde, met eene Vloot

van niet minder dan 500 Schepen, in eene Koninglyke reize, toen hy
naar Ierland zeilde

,
gebiedende allen Schepen, die hy op zynen weg ont-

moette, deeze gehoorzaamheid en erkentenis te bewyzen; en onze vol-

gende Koningen hebben 't zelfde gedaan, met meer of minder kracht,

naar de omftandigheden hunner zaaken. Zyn Zoon Hendrik de Ill'^e had

te veel te doen met zyne Ooriogen tegen zyne Barons om zyne Scheeps-

Heerfchappy te behartigen : maar Henriks Zoon Eduward de l^e in den

Jaare 1272, tot de Kroon komende, en in Oorlog treedende me t Philips

den Schoonen , Koning van Frankryk , bellemden beide Vorflen eene vry-

heid van Koophandel ( toen Siifferance van Oorlog geheeten ). Elk van hun
fbelde CommiirarifTen aan om kennis te neemen van alle Zaaken dit beding

raakende , welke zy zouden beiliffen volgens 't gebruik der Kooplieden

,

voor zoo verre dit door het voorgemelde l'raftaat van Koophandel beflemd

was. Toen deeze beide Koningen eenen vrede flooten , verbonden zy Selden di

zich wederzydfch vyanden te zyn van elkanders vyanden, uitgenomen Dom Maris

eenige Vorften, uitdrukkelyk gemeld in het Traclaat van Vrede en Ver- \'^'^^^'

bond. Maar verfcheide klagten inkomende over ongelyk en geweld gedaan

F 2 aan
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Rolt Ah- aan Koopvaarders in die Zee, niet alleen geduurenda de Sufferance maar'

p^f74
^'"^'

naa 't fluiten van den Vrede, en de beide Koningen voorziende dat de'

gefchillen tuffchen den Koning van Vranhyk en den Graaf van Flaanderen

gelegenheid konden geeven tocklagten van den zelfden aart, fleldenzyelk

vier CommifTarilTen aan, met volmagt om alle gefchillen die gereezen wa--

ren, of ryzen zouden , te bellifien. Waar op een zeer merkwaardig Ver-

toog by hun werd ingeleverd, niet alleen uit naame van 't geheele. lichaam

des Volks van England; maar by dezelve voegden zich de Procureurs van

alle Volkeren van Europa die toen eenigfincs aanzienlyk waren door hun--

nen Koophandel en Scheepsvaart, welke alle eenftemmig erkenden, dat-

de Koningen van England van ongedenkelyke tyden ('als Koningen van England)

wettige Meeren der Engel fchen Zeen waren geweejt. Dit is een zoo geloof-

waardig bewys dat het met geenen fchyn van reden te v/ederleggen is.

Het oorfponkelyke Gefchrift wordt onder de Archiven in den Tour van-^

Londen bewaard, gefchreeven in 't oud Franfcb of Normanfch, in welke-

Taal men toen gewoon was dit ilach van Gefchrifcen op te ftellen. Eene-

overzetting van hetzelve voor zoo verre tot het tegenwoordige gefchil be--

trckkelyk is, zal den Leezer, denkeik, niet onaangenaam zyn»

„ Aan u onze Heeren, Auditeurs, gemagtigd door de Koningen van
"^'^^Coke,

^^ England en Frankryk , om de verongelykingen te herftellen aan hunne

242
''"

3> Onderdaanen ter Zee en te Land gedaan , in tyden van Beftand en

,. Vrede ; wy Procureurs van de Prelaacen en Edelen , en van den Admi-

raals der Engelfche Zee, zoo Vv^l als van de Steden, en van de Koop-

lieden , Zeevarende Lieden , Boden en uitheemfche Inwoonderen , ea

alle andere t'huis hoorende in het Koningkryk van England en andere

Heerfchappyen en Landen den Koning van Ew^/n/i^/ toebehorende; _ge-

lyk ook van verfcheiJe andere, Inwoonders van Genua, Cataloniën^

Spanje, Diatfchland , Zeeland, Friesland, Denemarlsn en Noorwegen, en'

van byzondere Zee-Plaatfen des Keizerryks, geeven ootmoediglyk te'

kennen, dat vermits de Koningen van England, door het Recht des ge-

„ melden Koningkryks , altoos zyn geweefl in 'c vreedfaam bezit van de;

„ Heerfchappye der Engelfche Zeen, en dc-r Eilanden in dezelve gelegen,

met magt van Wetten en Inzettingen te maaken en in te Hellen, en

, van 't gebruik van Wapenen en de doorvaart van Schepen anders dan ter

Koopvaarc uitgeriift te verbieden, en verzekering te neemen en befcher-

5, ming te verkenen naar de gelegenheid zal vereifchen , en van alle an-

\, dere dingen te beraamen nodig tot onderhoud van den Vrede en tot

„ handhavinge van Recht en BiSlykheid onder allerlei flach van Volk, zoo-

„ v/el Uitheemfchen als hunne eige Onderdaanen deeze Zeen bevaarende,

„ en desgelyks ook alle zaaken en gefchillen te beflüTen en Recht te doen

„ aan Groot en Klein, volgens de voorgemelde Wetten , Inzettingen, Or-

„ donna'ntiën, Conftitutiè'n en Prohibitiën, en in 't algemeen van te doen-

„ en uit te werken alle andere dingen incumbecrende en behoorende. toe

„ de oeffeninge hunner Souvereine Jurisdiftie ter Zee, enz.

Schoon

il
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Schoon de Flamingcn in dit Gefchrifc niet genoemd zyn blykt uit de Re-

giflers, Rot. P. 14. fd. 11. Part. 2. Membran. 26. dan de Gezanten, door

den Graaf van Flamideren aan den Koning gezonden , het onwraakbaar

recht der Engelfche Kroone tot de Oppcrheerfchappye der bygelege Zeen
volkomen erkend hebben. De PJaats is deeze

,

P R O M E M O R I A,

„ Dat vermits , tot verbeteringe van zekere verongelykingen , in der

rt
minne gedaan door de Ondcrdaanen des Graaven van Vlaanderen aan

„ de Onderdaanen des Koningkryks van England , en door de Onderdaa-

„ nen des gemelde Koningkryks aan die van Vlaanderen , federt den tyd

„ dat onze gemelde Heer Koning de regeering zynes Koningkryks aan-

„. vaard heeft, enz. En vermits de gemelde Gezanten door onzen gemelden
„ Heer Koning toegelaaten zyn , om op nieuw over dit flach van veron-

„ gelykingen in onderhandelinge te treeden , verzochten deeze en andere

„ Gezanten van den voorgemelden Graave onder andere byzonderheden

,, vooralle dingen, dat de gemelde Heer Koning, op zyne eige rechstvor-

„ deringen, uit krachte van zyn Koningklyk gezag, onderzoek en recht

,, wilde doen doen, over zekere rovery onlangs door de ondtrdaanen van

„ £Hg/OTrf gepleegd
, ( gel yk gezegd wordt) op de £Hge/y'c/;5 Zee , van Wy-

„ nen en verfcïieide andere Koopmanfchappen een' zeker man in Vlaan-

„ deren toebehorende, welke genomen zyn ontrent de Kullen van Cranden,-

„ binnen het grond- en rechtsgebied onzes gemelden Heere den Koning;

j, daar by vertoonende dat, vermits de voorgemelde Wynen en Koop-
,, manfchappen , den gemelden Vlaming ontvreemd

, gebragt zyn binnen

„ het grondgebied en Koningkryk des gezegden Heere den Koning, het

,^ den Heere den Koning, toequam zulks te doen; om dat liy Heer der

„ gemelde Zee iSi

Ey deeze getuigenifTen van de Zee-Heerfchappy der Epgelfcheit , zullen

wy noch eenige merkwaardige van de regeeringe van Eduard den lilden

voegen , waar van de oorfpronkelyke noch in den loiir te Londen zyn te

zien. Deeerlle is de Commiflieaan Godefroyde Say , Admiraal van de IVejler

en Zaider Zeen, waar in men deeze plaats vindt, Wy, ons te binnen bren-

gende dat onze Voorvaders de Koningen van England in vorige tyden Heer der
Engelfche Zeen gewecjl zyn aan beide zyden, en dezelve verdedigd hebben tegen

alle invafiën , overdenkende dat het ons zeer zoude fmarten , dat ( V laelk God
'Jerhoede) onze Konihgklyke eere eenige verminderirg van' deczcn aart qiuvn te

lyden in onzen tyd, en begeerende , enz. En de Commifiie aan Jan de Noriuicb
Admiraal der Noorder Zee van England verfchildc nergens ia met die van
Godefroy de Say. Daar is noch eene zeer nutte aanmerking te maaken over
eene daad van den zelfden Eduard den lilden, van welke 'noch niet gefpro-
ken is, ik meene het munten van die oude (lukken Gouds, geheeten Rnze-
nobdS) waar in verfcheide van onze laater Koningen hem nagevolgd hdi-

E 3 bta



4Ö HEERSCHAPPY DER
ben. Op dit ftuk gclds is afgebeeld een Schip dryvende in de Zee , en in

hetzelve zie een Koning als op ccncn Troon, gewapend met een' Schild,

hebbende eene Koningklyke Wrongkroon op zyn Hoofd , en een zwaard

in zyne hand, waar door deeze grooce Vorft ongetwyfFelc mede te kennen

heeft willen geeven dat de Heerfchappy der Engelfche Zee hem behoor-

de
,
gelyk zy zekerlyk deed ; ook was zy nimmer onderworpen aan eenigen

Vorft die haar beter verdedigde; men zegt dat hy iio,:) Oorlogfchepen

had , zoo als zy in zynen tyd gebruikt werden , om de vryheid der Engel-

fcheZtën te befchermen. Men heeft daar op tegengeworpen , dacop zora-

mio^c Hukken gelds, oudtyds in Frankryk gemunt, ten naaften by dezelfde

fi o-uur gevonden wordt, en dat desgelyks op de meefte Zeewixifche munten

eene leeuw uit Zee ryzende afgebeeld is, enz. Ik antwoorde dat, belan-

gende Vrankryk, daar nooit eenig geld geflaagen is, met deeze injignia

der Zee, enz. uitgenomen die geflagen zyn dour de Koningen van Eng-

land toen zy bezutters van dat Land waren : en aangaande Zeeland, wy
zullen toeftaan, zoo men wil, dat deszelfs Leeuw, onnatuurlyk uit de Zee

opryzende , de gelegenheid van die Eilanden te kennen geeft, maar ik ge-

, loove niet dat hunne Inwoonders zullen zeggen dat hun geld eenige Zee-

Heerfchappy verbeeldt. Ontelbaare voorbeelden zyn 'er, waar door men
kanbewyzen, dat de Koningen van £?2g/^in^ altoos de Heerfchappy en Eigen-

dom der bygelege Zei'n aan zich getrokken en zich dezelve opentlyk en

kennelyk toegefchreeven hebben, en dat geen Vorft of Staat immer , 't

en zy onlangs, geiracht heeft eenige inbreuk in dat Voorrecht te maaken;

maar de voorbeelden die wy bygebragt hebben zyn zoo voldoende dat wy
'er geen andere meer behoeven by te doen. Wy zouden nooit gedaan

hebben, indien wy wilden onderneemen alleplaatfen byte brengen uit onze

Rechtsgeleerden , die deezen eifch van de Kroon van England op de Heer-

fchappy der Britfche Zeen voorgeftaan hebben. Hec is algemeen bekend,

en al zoo algemeen erkend by een iegelyk en allen, dat voor de Recht-

bank de twee fpreekvvyzen intra Regmiin, binnen het Koningkryk , en

intra quatuor Maria, en binnen de vier Zeen, eene en dezelfde betekenis

hebben, dat is te zeggen, dat alle daaden gedaan op deeze Zeen , binnen

de Engelfche Heerfchappy, gehouden worden voor in England zeïï gecVdzn

te zyn. In de oude Regifters raakende de Coftume der Admiraliteit, lee-

zen wy dat, in de tyden van Henrik den I^en, en van andere Koningen

van England die ontrent het begin der XH^e Eeuwe geregeerd hebben,

het gcbruikelyk was, dat, als eenig Perfoon, beticht met eene doodwaar-

dige misdaad, op Zee gepleegd, naa vyf maal door den openbaaren Om-
roeper ingedaagd te weezen , binnen een' bepaalden tyd niet voor de

Rechtbank der Admiraliteit verfchten , die Perfoon of Perfoonen geban-

nen werden uit England, en uit de Zee den Koning van England toebe-

hoorende , voor een grooter of minder getal Jaaren naar des Admiraals

welbehaagen. Het was voorheen desgelyks gebruikelyk met uitdrukke-

lyke woorden voor onze gemeene gerichten Aéliën te intenteeren raaken-

de gefchillen in die Zeen gereezen en ontftaan.

Even-
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Evenwel behoort het Zee -Bewind des Engelfchen Ryks, volgens het

oude en aangenomen gebruik des Koningkryks, aan den Lord Hoog -Ad-
miraal van England of aan zyne Gecommitteerden, niet alleen met betrek-

kinge tot haare befcherminge en bewaringe, maar ook tot haare beftierin-

ge en jurisdiélie, welke beide fleeds van hec reflbrt deezer Officieren zyn
geweeft. Hec voorrecht der Koningen van England van Zee- Wetten te

maaken en in te ftellen is zeer oud ; want behalven 't gene gezegd is van
onzen Saxifchen Koning Richard den I^en, kondigde hy eenige Jaaren voor
zynen dood, die in den Jaare 1199 voorviel. Zee -Wetten af, die tot

deezen dag bekend zyn mee den naam van de Zee-Rechten van Oleron ,

welk Eiland hy toen bezat, en eenige Schryvers zeggen, dat hy toen zelf

daar was. Wel is waar dat de Franfchen, gelyk hier naa gezegd zal wor-
den, deeze Wetten toefchryven aan zyne Moeder , de Koningin Eleonora;

maar de Engelfche Hiftorifchryvers zeggen dat Koning Richard dezelve
gemaakt heeft. En vermits de Koning van England in 't algemeen gehou-
den wordt voor infleller deezer Wetten , die leden altoos plaats gehad heb-
ben , is het te denken dat zyn Recht om Wetten te geeven in 't algemeen
erkend was, anders zou 't maaken derzelve ongerymd en van geen gebruik
zyn geAveeft. Eduward de l^e fchreef eene manier voor , die onderhou-
den moed worden tot geregelder uitvoeringe deezer Wetten, gelyk wy
vinden in de Regifbers van den lour, de fuperioritate Mails; en in de re-

geeringe van zynen Kleinzoon Eduward den 1 1 1. werden de Rechters van
England geraadpleegd, ten einde, „ Dat de form van procedeeren, eer-

„ tyds ingefteld door Edu-vjard den Iften en zynen Raad , op het verzoek

„ zyner onderdaanen, weder ingevoerd en achtervolgd mogte worden
„ tot beter onderhoudinge en bewaringe van de oude Hoogheid der £«-

„ gelfche Zeen , en van de Engelfche Admiraliteit, in 't verklaaren en ver-

j, beteren der Inzettingen en Wetten, door zyne Voorvaders de Konin-

„ gen van England gemaakt tot ondernoudmge van Ruft en Vrede en
„ van de bedieninge des Rechts aan alle Natiën en Volken de Engelfche

„ Zeen bevaarende , en van te vonnifTen over alle attentaaten tegen de
„ vryheid van dezelve, door de Schuldigen te flralien en den veron^-elyk-

„ ten voldoening te bezorgen , overeenkomftig met de Wetten en Inzet-

„ tingen gemaakt door den Heer Richard Koning van England, op zyne
,, wederkomfte uit het Heihge Land , en afgekondigd en openbaar ge-

„ maakt op het voorgemelde Eiland Oleron \ Welk Regifter genoegfaam
bewyft door wien en waar de Wetten den naam van dat Eiland draagende
zyn afgekondigd.

De Bedienden of Officieren door de Koningen van England aangefteld
tot beftieringe der Zee-Zaaken, waren de Bmfecarli, die fomwyl genoemd
worden Bewaarders der Scheeps-magt , en fomwyl Bewaarders der Zee. Ten
tyde van Henrik den II Iden werd het gezag om de Oofter Zee en Oever te

bewaaken gegeeven aan Thonrun de Moleton, met den titel van Kapitein en
Bewaarder der Zee, Rot. Pari. 48- tlenrik de III. Part. i. Memb. 3. en
Rot. Claus. 48., Henrik de lil. Mcmb. 3. In de regeeringe van dezelfden

Vorft.
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Vorfl wordt Huig de Crequeur genoemd Bewaarder der vyf Havens, en van
de Zee in die oorden. In den Jaare 1292 Eduward de 1^^ zyne Vloot ia

drie Efqiiaders verdeelende
,
gaf aan de drie Officieren die 'er het bevel over

hadden, den naam van Admiraal, en 't zelfde bevel en karakter werden
ten tyde van zynen Zoon en opvolger Eduward den Uden gegeeven aan drie

andere diergelyke Officieren. Deeze Vorfl werd opgevolgd door zynen
Zoon Eduward den lilden, en deeze beriep een Parlement, om de rujl en

veiligheid des Koningkryks te Land en ter Zee te bezorgen. In den tyd van Ri-

c/;flri den 1 1^"^" werd Huig Calverlee aangefteld tot Admiraal der Zee, en

desgelyks andere, gelyk blykt uit de Lyfl: in deeze Verhandelinge gedrukt,

waar door het klaar is dat "de Koningen en Parlementen van England niet

minder ftipt voorzagen in de verdediginge der Zee dan in de goede regee-

ringe des Lands : en van welken aart de Comraifllën deezer Admiraaien

V waren , is te zien in derzelver forra die noch in weezen is , en waar uit

wy zoo veel nagefchreeven hebben als nodig is om de uitgeftrektheid hun-

ner jurisdiftie of rechtsgebied in die tyden uit te drukken.

J'i^y geeven en verkenen aan N. het Ampt van onzen Groot • /Idmiraal van

England , Ierland en Walles, en van de Heerjchappycn en Eilanden behoorende

ander dezelve ; en desgelyks ook van onze Stad Calais en derzelver ons Broek,

Normandycn, Gafcoigne fw Aquitaniën : en wy Jlellen aan
,
gelyk wy aange-

field hebben mits deezen, den gemcldcn N. tot onzen Admiraal van England,

Ierland en Walles en onze Heerfchappyen en Eilanden derzelve, onze Stad Calais

en derzelver ons Broek, Normandyen, Gafcoigne en Aquitaniën ; gelyk ook

tot Gouverneur Generaal over alle onze Inlooten en Zeen , onzer gemelde Koningk-

rykenvan England en Ierland, onze Heerfchappyen en Eilanden onder dezelve

behoorende. En weet gylieden verder , dat door onze zonderlinge gunjl , en op

onze zekere wectenfchap , enz. Wy geeven en verkenen aan den gemelden N.

onzen Groot - Admiraal van England, en Gouverneur Generaal over onze Flooten

en Zeen ah voorgemeld, alle foorten van jurisdiBiën, Gezag, Vryheden , Amp-

ten, Inkomjlen, Prcfytcn, Rechten, Emolumenten, Zee - J-Frakken , Sentimen-

ten , Aanzien , Foordeelen , Baat , Nut , Fraeminentien en Privilegiën , hoedani-

ge ook, en. Koning Eduward de Vl^e verleende in het derde Jaar zyner

regeeringe aan J^n'^Graaf van Warwick, zynen Admiraal, eene Commiflie

waar in hy hem noemde onzen Admiraal van England, Ierland, Walles,

Calais en Boulogne, en derzelver Broeken [_of laage Landen~\ en van Norman-

dyen, Gafcoigne en Aquitaniën, gelyk ook Gouverneur Generaal van alle onze

Flooten en Zeen. Uit deeze form van de Commifllën onzer Engclfcbe Ad-

miraaien in lang voorleede tyden, zullen wy alleen opmaaken dat de Kus-

ten der Ova-zeefche Provinciën ,
gemeld in de gezeide CommilTiën, daar

alleen ingezet zyn om de uitgeflrektheid en paaien te kennen te geeven

der Zee die 'er in bevolen wordt aan hunne hoedeen befcherming: want

de naamen der Provinciën van Fra?2/.v}'i, in dezelve geplaatll, moeten of iets

of niets betekenen. Te denken dat zy niets betekenen is befpottelyk, en

zoo zy iets betekenen moet het weezen de paaien van de jurisdiflie. onzer

Admiraaien , om de volgende redenen.

I. Men
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I. Men kan niet denken dat de naamen deezer Provinciën daar inga-

lafcht zyn in gevolge van deeifchen onzer Koningen op de Kroon van Fraw^-

ryk; want dan zouden zy hunnen Admiraalen den titel gegeeven hebben

van Admiraalen van England, Frankryk , enz. Ten anderen waren de

Engelfchen uit Frankryk gedreeven , uitgenomen Calais en het Engelfche

Broek in Picardyen, voor dat de naamen van eenige deezer Provinciën,

Jqmtaniën alleen uitgezonderd
,
gemeld werden in de Coramifllën van de

Admiraalen van England. Waar uit blykt

,

II. Dat de Koningen van England èe. naamen van die Provinciën in de
CommiflUën hunner Admiraalen voegden, tot beter onderfcheidinge hunner
Paaien : want terwyl zy de Zee -Provinciën van Frankryk bezaten , was het

niet nodig melding van dezelve te doen in hunne Commiiïiën, om dat

de Heerfchappy deezer Zeen hun toequam als Koningen van England, en
niet als Hertogen van Normandyen, jqiiitaniën, enz. Maar van dezelve

ontzet zynde, wilden zy naderhand door de invoeging van derzelver naa-

men , als Paaien van de jurisdi6lie hunner Admiraalen , alle gefchillen

voorkomen die zouden kunnen ontftaan over de uitgeflrektheid hunner
oude Heerfchappye , als Koningen van England.

Uit het voorgemelde Gefchrift, ingeleverd by de CommiflariiTen aan-

gefteld door Eduivard den 1'^*^ en Philips den Schoonen van Vrankryk

,

blykc, dat met toeflemminge van alle handeldryvende Volkeren in Eu-
ropa , de Koningen van England toen geweeji waren in 't vrecdfaame bezit van
de Heerfchappy der Zee dooreene ongedenkelyke verjaring; dat de Souverei-

neteit der Zee hun behoorde, niet om dat zy Domini utriufque Ripae 'warcn

toen zy beide England en Normandyen bezaten , en Heeren waren van beide
de Oevers. Wanc Eduward de 1^^ bezat Normandyen in dien tyd niet,

maar om dat zy een onaffcheidelyk aanhangfel is , van 't Koningkryk van
England: onze Koningen Opperheeren der gemelde Zeen zynde , uit hoofde

, ge-

]yk het Regifter zegt, van het gemelde Koningkryk: En vermits de Heer-
fchappy der Zee altoos aan de Koningen van England behoord heeft, om
en door geen ander Recht dan dat des Koningkryks , mag of kan geen Foiji

of Republyk het Recht waar van onze tegenwoordige eifch afgeleid is in

twyffel trekken.

Men brengt daar tegen in , dat 'er voor meenige eeuw Admiraalen in Zie The
Frankryk zyn aangefteld, zoo wel als in England. Maar men moet bewy-

9:f^
}^-

zen dat zy dezelfde magt hadden als die in England: doch het is in tegen- ^ sii"roh'u

deel zeer klaar dat die Officiers in 't eerfl gevallige Bevelhebbers van Conftables

Scheepsmagten waren op zekere Krygstogten ; en zy waren zoo verre van Leonard,

eenige weezendlyke Jurisdifle in de Zee zelve te kunnen vorderen , dat zy 2' ^^"" ^^*

in oude tyden meerendeel vreemdelingen waren
,
gehuurd tot eenigen te-

^enwoordigen dienfl, waar van wy u een getuigenis zullen gecvcn dat

niet te verdenken is, dat van Joannes Tilius, een Klerk van 't Parlement
van Parys, die in zyn Ilde Boek de Rebus Gallicis zegt, Het Koningkryk

G van
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van Vrankryk verminderd geiveejl zytide door inlandfche verdeeldheden , en de

Koningen gehragt tov bekrimp Domeinen , door hunne magtige Vafallen ( gelyk de
Koning van England die Normandyen , Jquitaniën en andere Landen bezat

,

de Hertogen van Bretagne , de Graaven van Vlaanderen , Provence en Lan-

guedoc) hadden een' langen tyd geen gebied in de Zee, en by gevolg geene Jdmi-

raalen nodig, tot dat zy den togt naar het Heilige Land ondernamen, in welken

zy gebruik maakten van Huurlingen , die zy huurden van de Genueezen , Span-

jaarden , en andere Zee-Natiën hedreeven in de kunjl der Zeevaart , met welke zy

een accoort maakten over 't overvoeren hunner Krygsmagt , enz. Dat dit waar-

achtig is blykt uit de Lyfl der Franfche Admiraalen, op welke Engerenceus

Concceus de eerften is die deeze waardigheid heeft bezeten, welke, vol-

gens Joannes Feronius-, hem werd opgedraagen door Philips den Stouten

,

Koning van Vrankryk ^ in den Jaare 1280. Joannes Tilius maakt de inflel-

ling van dat ampt van laater tyd; want, volgens hem, werd Amaiirius,

Vicomte van Narbonne , tot Admiraal van Vrankryk aangefbeld in den Jaare

3300: Ook fchynen de Edicten en Decreeten van Karel den V<Jen en Vldeiij

Lodewyk den Xllt^en, Franpis den Iften^ Henrik den Il^en en lilden en an-

dere Franfche Koningen , over Zee-zaaken en Admiraliteit maar betrekkelyk

op de goederen en perfoonen van de onderdaanen der Franfche Kroon , en

van de Vyanden in tyd van Oorlog door dezelve genomen: want fchoon

de Admiraals van Vrankryk daar in genoemd worden onze Luitenant Gene-

raal overal op Zee en derzelvcr oevers , had die Luitenant Generaal , z®o als

zy hem noemen , nimmer eenig bewind over eenig gedeelte der Zee vloeyen-

de tulTchen Brittanje en Vrankryk , als eene Provincie of Heerfchappy aan

zynen Meefler den Koning van Vrankryk toebehoorende , maar alleen

over de Schepen en Vlooten des gemelden Konings door de Britfche Zee

zeilende, ten naafben by op dezelfde wyze als een Souverein Prins heerfcht

en gebied over de perfoonen van zynen ftoet, fchoon in een vreemd Land,;

zonder daareenigejurisdiétie buiten zyn huisgezin te vorderen. Aangaande

de Franfche Koningen, dat zy in den beginne in 't bezit zyn geweeil van

Normandyen, Picardyen en Vlaanderen , daar hun Koningkryk evenwel:

voor een' langen tyd van ontzet geweeft is, geeft de bezitting van den

oever geen recht tot de Heerfchappye der Zee
,
gelyk wy uit Grotius aire-

de aangemerkt hebben. En Julius Pacius de Domin. Maris Adriatici,

zegt, het recht tot de Zee komt niet voort van de bezittinge van den Oever; want

de Zee en 't Land zyn onderfcheide Territoriën. Het is niet noodzakelyker dat el-

ie Zee-Stad gezag zoude voeren over 100 mylen Zees dan dat ieder Land-Stad het

gebied zoude hebben over 100 7nylen Lands. In de Engelfche Wetten wordt het

Land \iti Koningryk genoemd, maar de Zee de Heerfchappy, en gelyk het

verlies van eene Provincie niet influit dat een Vorfl de reft moet afftaan

en overgeeven, zoo bewyfl: het verlies van het grondgebied te Land geen-"

fints het verlies der bygelege Zeen. Het blykt verder dat het Ampt van Ad-

miraal in 'teeril: gevallig in Vrankryk is geweeft; om dat, fchoon alle groote

Officieren der Kroon ,
gelyk de Conneflable, de Hof-Meefter, de Groot-Mees-

ïer der Huishoudinge , en andere, elkhunnen byzonderen poil in 't Parlement

van:
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van Parys hebben , zulks, ten tyde van Henrik den Il^en zulks plat geweigerd

werd aan Gaspar de Coligni, Admiraal van Vrankryk. Henrik de Montmorancy

fcheen overtuigd te weezen van de bekrompe jurisdi6lie der Franfche Ad-
miraalen; toen hy in 1612. te Chantilli een Beeld deed oprechten ter eere

• van zynen Vader den Hertog van Montmorancy , noemt hy zich in 't Op-
fchrift maar Navalis Militice Magijler, o( Overjle der Zee-Militie, Ichoon

hy Admiraal van Vrankryk was. Des Konings van Englands bezitting der

Eilanden Guernfey, Jerfey , en eenige andere op de Kullen van Nor7nandyen

,

wordt genomen voor eene reden om de uitgeftrektheid van hunne Heer-

fchappy over 't Kanaal te bewyzen ; en dat onze Koningen deeze Eilanden

niet bezitten als een overfchot of aanhangfel des Hertogdoms van Nonnan-

dyen, blykt uit verfcheide Tradaaten tulTchen hen en andere Vorflen , in

welke van deeze Eilanden wordt gefproken als aan de Kroon van England

behoorende : en in de gifte van dezelve
,
gedaan door Koning Henrik den

V^en aan zynen Broeder Jan Hertog van Bedford, zou deeze Prins de Sou-

vereiniteit van dezelve bezitten, zonder eenige recognitie te doen aan dien Ko-

ning of aan zyne Erfgenaamen , niet tegenftaande alle prcerogativen der Kroone op

alle anderen Leenen gehouden van hem buiten de gemelde Eilanden , v^elke in eeni'

gerhande maniere tot de gemelde Eilanden , Kafleelen of Domeinen behooren. Daar
en boven is het zeker dat Henrik, Hertog van fVarwick, door Henrik den
Vielen aangefteld is geweefl; tot Koning van die Eilanden, en van het Ei-

land IVight. Nu is 't niet waarfchynlyk dat die Vorfl dezelve tot een Ko-
ningkryk verheeven zoude hebben, indien hy dezelve niet bezeten had

door een hooger Recht dan dat van een aanhangfel des Hertogdoms van

Normandyen Onze Koningen hebben dikwyl vyandlykheden verbooden

aan Vreemdelingen binnen zulkeu afftand van de Havens deezer Eilan-

den als hun gevouglyk fcheen ; en wy zien by eenen openen Brief door
Eduward den Vden verleend aan de Inwoonders van Jerfey, dat hy hun de
voorrechten, in denzelven vervat , op geen' anderen grond gaf , dan daC

hy Meefter der Britfche Zeen was. Deeze opene Brief is beveiligd door
Koningin Elizabeth, en door Koning Jacobus den plen. By welken allen

Kooplieden, Inboorlingen zoo ixel als Vreemdelingen , en Vyanden zoo zvel als

Vrienden, vergund wordt in tyd van Oorlog, vryelyk, veihglyk en rechtmatig-

lyk , in en om en aan de gemelde Eilanden en derzelver Kiijlen te komen met hun-

ne Schepen en Goederen, zoo wel om te fchuilen voor quaad weer ah om andera

billyke oorzaaken, en daar vry te handelen en te wandelen, en te verblyven met

alk zekerheid en veiligheid, en daar te komen en van daar te vertrekken naar hun
welgevillen , enz. Deeze Heerfchappy der Eilanden op de Kuft van AV-
mandyen , en van alle Eilanden binnen de uitgeftrektheid der Britfche Zeen

,

is geen klein bewys van de Souvereineteit des Konings van England over
dezelve.

Nu komen wy tot het bewys, dat zy altoos het Recht gehad hebben van
cyns op te leggen voor de befcherminge die zy binnen hunne Zeen den
Vreemdelingen verleenden , waar van men veele merkwaardige voorbeel-

den zoude kunnen bybrengen 3 maar wy zullen hier flechts het volgende

G a uit-
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uittrekfe] bybrengen van de Regifters des Parlements, gelyk het gezfeiT

kan worden in het Origineel, Norman Rot. Pari. 2. Rich. 2. At. 3&, in

Schedula ; waar van de volgende Artikels eene getrouwe vertaling zyn.

De Kooplieden van Londen geraadpleegd zynde door den Graaf van
Northtimberland en den Mayor van Londen over de bequaame wyze om de

Noorder Engclfche Zeen te bewaaren en te befchermen ; is beflooten by de

Gemeentens in Parlement, dat de Zee zoude worden bewaard door twee
Oorlogfchepen ,twee Barken, entweeBallanders ten Oorloge uitgeruft, en

alle Schepen gefchat als volgt,

I. Van alle Schepen en Barken van welke dragt ook, (uitgenomen de-

Schepen goederen van Vlaanderen naar Londen brengende , of Wol of Vel-

len van Londen naar Calais voerende, die ook voor hun Convoy, indien

zy Convoy verzochten betaalen moeften) door gemelde Zee, voorde reize

*Denarius en de herreize, 6 d*. per ton of vatw

of Penny,

de delwlin I^- Van alle viffchers Booten , Haring in die Zae vangende , 6 d.'s weeks^

een Engel- per ton.
fcbe fchel-

^^"S-
lil y^^ jjUe Schepen of Booten , daar andere foort van viflchen van-

gende, 6 d. per ton
f

alle drie weeken.

IV. Van alle Neivcajielfche Kool-Schepen, 6 d. per ton, alle drie weeken..

V. Van alle andere Schepen en Vaartuigen handelende op PruiJJen,

Noorwegen, of eenige andere van die geweften buiten de Zee, voor de

reize en 't retour, 6 d. per ton.

En de Koningen van Enghnd hebben zich niet vergenoegd enkel en al-

leen cyns te vorderen , tot erkenninge hunner Heerfchappy over de Brit-

fche Zeen; Zy hebben fleeds alle Vreemdelingen, door hunne Zeen vaa-

rende
,
genoodzaakt him zulke hulde te bewyzen , en zulke tekens van on-

derwerpinge te toonen als genoegfaam fcheenen om te bewyzen dat zy de

wettigheid van hun Recht tot die Heerfchappy erkenden. Het werd alle

Schepen voor verraad toegerekend dat zy de Souvereineteit der Koningen

van England weigerden te erkennen door 't flryken van de Vlag, het laa-

ten vallen hunner Top-zeilen, enz. of andere ceremoniën te verrichten

die de Admiraals, of Kapiteins van eenig van des Konings Schepen eifchten

van de vreemde Schepen die zy in de Zee ontmoetten ; en die het weigerden

verbeurden ipfo falto door die weigering alle voorrechten en rechten die

hun anderfints ais Bondgenooten toequamen, en zyn ftrafbaarby de Konin-

gen van England of zyne Admiraalen op dezelfde wyze als of zy eene mis-

daad gepleegd hadden op zynen bodem , en in zyn rechtsgebied te Land.

Deeze ceremoniën, gelyk wy hieryoren gexoond hebben, zyn voor lange

tyde-i.
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tyden door de Koningen van England met alle bedenkelyke geflrenglieid

a;eè'ircht. By een Arcikel van hec offenfyf en defenfyf Verbond tulTchen

de Franfchcn en Hollanders in den Jaare 1635 gelloocen, is beflemd dat

zoode Hollandfche ^/oo; (^die, volgens het Ferbond de Franfche Kujten in de

Middelandfche Zee moejl fchnimen van Zeerovers') de Franfche Floot te eeniger

tydmogt ontmoeten, de Hollandfche /Idmiraal op zyne eerfie nadering tot den

Franfchen, zyne Vlag zoude Jlryken en zyn Top-zcil laaten vallen, en daar naa

den Franfchen Admiraal groeten met Gcjchut ; lijelke groet de Franfche /Jdmi-

Taal zoude beant-vooorden alleen met Kanon. Maar het Recht der Vlagge daar
geëifcht door de Franfchen in de Middelandfche Zee, is zeer beneden dit

Recht der Engelfchen op hunne Zeen ; het eerfie maar een teken van eer-

bied zynde, wiens weigering niet hooger kon loopen dan op een bond-
breuk; in plaatfe dat de hulde die aan de Engelfchen wordt beweezen eene
weezendlyke en fondamenteele praerogative der Kroone zynde, de verach-

ting van dezelve
,
gelyk gezegd is , voor eene opentlyke muitery of rebellie

gehouden wordt ; en de verachters mogen wettiglyk op eene vyandelyke

wyze beftookt worden , volgens de bevelen en inflruéliën die gegeeven
worden aan de Admiraalen en Kapiteinen der Engelfche Vlooten en Schepen.

Een ander fluk van de fouvereine Heerfchappye der Koningen van Eng-
land over hunne Zcën , is het gebruik, oudtyds dikwyl in 't werk gefteld,

van hunne Embargos uit te ftrekken over de Engelfche Zeen , en vreemde
-Schepen daar over vaarende aan te houden , zoo wel als of zy binnen hun-

ne Havens geweefl waren, en dezelve te gebruiken in hunnen dientl, ge-

lyk blykt uit hec volgende Jkvel, ten. dien einde uitgegeeven door Ko-
ning fan.

De Koning aan alle Zee- Kapiteins en Officieren en Soldmten, en Kooplieden

van England ^e Zee bevaarende , Groete: weet gyljeden dat ivy gezonden hebben

Alanus Juvo van Sorham , Wouter Stalcun , Vincent van 1 laftings en Wi-
mund van Winchelfea, met andere van onze Baronnen van de v\f Havens *,

enz. vier getrouive Kapiteinen onzer Galleyen , aan te houden en veilia; in Eng-
land te brengen alle Schepen die zy vinden 'kunnen met alles "jiat in dezelve ge-

vonden zal worden : iveshalven beveelen wy ulieden hun in dit werk behulpfiani te

zyn , zodanig dat gyl. u in England laat vinden met uwe Schepen en goederen Douvres,

in zulke Havens als zy zullen aanwyzen: en zoo zy in tegendeel befiaan zich te- Hitbe,

gen hen te kanten in weerwil van ons Bevel , ivordt gy , onze Leenmannen , verzoekt ^^''p^,"^!'

hen met alle uive magt te helpen, zoo gy u zelfs lief hebt en uw vee, en uws
rujl en verblyf, en die van uwe geheele Maagfchap in onze Heerfchappycn.

Ten naaften by het zelfde Bevel werd gegeeven door Eduard den Illcien

aan Thomas de ÏVenlock , Vice-Admiraal zyner Weflerfche Vloot, om alle

Schepen te faifeeren en aan te houden tot zynert eigen dienft. Evenwel
gaf men voor de Schepen , zoo geprefl: , eene redelyke huur naar gerade
van hunnen dragt en 't getal van hun Volk.

Dat het by Koningen van England gebruikelyk was Paspoorten of Vry-
G 3 ge.-

* Aan ds
kant van

Vrankryk ,

te weetcn
Haftings ,
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geleide te geeven aan de Vreemdelingen die verlof verzochten om door

hunne Zeen te vaaren, kan genoegfaam beweezen worden uit de Re-

gifters van 't Parlement, waar in men deeze conditioneele Clauful van

die Paspoorten zal vinden, Dat zy , Perfoonen die dezelve verkreegen had'

den, niets zouden toevoeren of doen toevoeren, noch in eêhigerhande maniere

hulpe , noch eenig ding toebrengen aan des Konings vyanden in Vrankryk: En in

Eduward de plens cyden hadden zyne Commandeurs ter Zee dit zonderling

bevel , Dat zy inzonderheid zorge zoude draagen om te verdedigen en te bandhaa-

men de Opperhcerjchnppy welke zyne voorzaaten de Koningen van Kngland gewoon

maren te hebben ter Zee , volgens de verklaring en verbetering der fVetten , wel-

ke door hen ingefield zyn tot beftieringe van alle Natiën en Folken de Engel fche

Zeen bevarende: Niets kan beter betoogen dan dit, dat zy de Heerfchappy

derzelve bezaten. In een Paspoort door Henrik den iV^en Koning van

England, verlci^nd azn FerrandoUrtis de Sarachione, een Spanjaard , laat dee-

ze Koninï^ hem toe vryelyk te zeilen van de Haven van Londen door ayne Ko-

ningkryken, Heerjchappyen en Jurisdi^iën naar de Stad Rochelle. Wat kan

men door Heerlchappyen en Jurisdiétiën hier anders verdaan dan die der

Zee vloeyende tuirchen Londen en Rochelle. En den Gezanten van Karel

den VIJen Koning van Vrankryk, en van Robert den lilden Koning van

Schotland, werd, in de Paspoorten, die zy van denzelfden Koning Henrik

kreegen , vergund de vrye doortogt door alle Plaatfen , Territoriën , en

Heerfchappyen onder zyne magt zoo wel ter Zee als te Land: in plaatfe

dat de Paspoorten door verfcheide Koningen van Frankryk aan de Gezanten

der Koningen van England gegecvcn, Hechts dus luiden,

P JDoor Gods genade Koning van Vrankryk , aan

alle onze Gouverneurs en Ondemaanen^ Groete ^ enz.

De reden daar van moet zekerlyk weezen , dat Koning van England

zelf Heer der Zee zynde, het onnodig was dat de Koningen van Vrankryk

hen zouden beveiligen binnen de Paaien van hunner Vorflen eigen Rechts-

gebied, 't welk Jan Koning vin Zweden zeer wel fchynt begreepen te heb-

ben, toen hy in zynen Brief, aan Koningin EUzabeth in den Jaare 1587

gefchreeven, verlof verzoekt voor Olaus IVormaus (eenen zyner Onder-

daanen) om door haarer Majefteits Zee -Heerfchappyen te varen om
eenige goederen 'm Spanje te brengen.

De Hamburgers , en de Hm/e Steden, verzochten verlof om Koren der-

waarc te brengen, maar het werd hun plat geweigerd, men zei hun recht-

uit, Dat die zich vermaten hun vorig verlof te buiten te gaan , voor dat

Jiout befiaan het verlies van alle hunne goederen en effenen te lyden zouden

hebben i
in gevalle zy vervielen in de handen van haare Majejleits Oorlogs- of

andere Schepen. Witfeldius en Bernfcovius , Gezanten van Chrijiiërn den

jVden Koning van Denemarken het zelfde verlof om Koren naar Spanje te

brengen, op bevel van hunnen Mcefter verzoekende, kreegen tot ant-

woord , dat haare Majejieit des Konings van Denemarkens verzoek geenfmts

kon
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kon toeflaan ; en dat zy deeze vryheid aan haare eige Onderdaanen niet ivilde ver-

gunnen, voor dat de Oorlug met bpanje een einde had genomen. Indien. Konin-

gin £//2rjto/; geene Souvereine der Eiigdfche Zeen was, waarom verkoch-

ten zoo veele Staaten haar om voorrechten , om welke te verleenen of te

weigeren zy geen Recht had "? De veelvuldige aanzoek door vreemde
Mogendheden gedaan, om verlof te krygen om te vifTchen in de EngeIJche

Zeen, en de voorwaarden op welke dat toegelaaten is, flrekt een ander

bewys van de wettigheid der Engelfcbe Heerfchappye over dezelve.

Wy hebben airede gemeld van den cyns , op de Viflchers in de Engel-

fche Zeen gelegd, ten tyde van Ricbard den Ilden, en in de lerfche Zeen,
onder de regeering van Eduward den IV^en , waar by wy nu eenige merk-
waardige voorbeelden van denzelfden aart zullen voegen. Wy vinden iq.

de Rollen des Parlements onder de regeering van Koning Eduward den l^^^

eene Befcherming tot dat einde verleend aan Hollanders, enz.

De Koning aan zynen getrowwen en wei-geliefden Jan de Buteturbe Bewaar-
der van de Haven van Jernemouth ,

groete ; onderrecht zynde dat Menfchen van
Holland, Zeeland en Friesland, die nu in vriendfchap met ons zyn, voornee-

mens zyn om te komen vijfchen in onze Zee aan de kant van Jernemouth , ver-

zoeken u)}/ u opent lyke afkondigingen te laaten doen twee maal 's weeks, verbie-

dende aan alle foorten van Perfoonen, in onzen dienfl gebruikt, te bejlaan eenige

fchade of ongelyk te doen , of te doen doen , enz.

De Regifters zyn vol van zulke Befchermingen onderde regeeringen van
deezes Konings Opvolgers Eduward den 11'^^^, Eduward den lilden^ Ricbard

den 1 [Jen
, Henrik den I Y^m ^ Henrik den V^en en Hcnrik den VIden , de

laatfte van welke, gelyk blykt door Rot. Fraticia 38. Henrik de VI^^, Mem.
9. en 14. , dikwyl Verloven gaf, inzonderheid aan de Franfcben , om in zyne
Zeen te vilTchen , hun een' zekeren tyd voorfchryvende , zoo wel als de
grootte der Booten in welke zy, of andere, zouden viflchen. Onze Vors-
ten zyn fleeds zoo jalours geweefl van dit voorrecht , dat Eduward de Vide
aanftelde Cuflodes , Condu£iores, fVaflores , dat is Geleiders, Bewaarders en
Behoeders , met een zonderling bevel om de Viflchers -Schepen op de Kus-
ten van Suffolk te befchermen ; voor welke Befcherming een' Cyns of
Schatting van die Schepen geheven werd naar gerade van hunnen dragt
of grootte. De woorden van hunne Commiffie zullen ons toonen waar in

hunne dienft beftond : Zy hadden raagt om alle koflen en belajiingen te hef-

fen en te colleSleeren , te arrefleeren en te vatten alle Perfoonen die beflaan zouden

de Viffchers - Schepen te befchermen , te geleiden of te behoeden , en dezelve in de

naajle gevangkenis te brengen , om daar wel beimard te worden tot dat het den Ko-
ning behaagen zoude bevel tot hunne verloffinge te geeven. En in de opene
Brieven van dien aart, verleend door Ricbard den lilden en Henrik den
Vilden, werden gemelde Officieren gemagtigd om die Schatting te heffen,
•zelfsfchöon één of meer van de gemelde Fiffchers- Schepen Brieven van vrygeleide

mogt verkreegen hebben van eenigen anderen Koning, Forfl, Mogendheid ofGuu-
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verneur, me"! ook mogte weezen. Komngin Maria de 1'^^

,
getrouwd zynde

niet Philips den 1 l^en Koning van Spanje, verleende voor eene jaarlykfche

recognide van looo ponden fterling, aan de 1'refaury van Ierland te betaa-

len, een algemeen verlof aan de Nederlanders om op de Noordelyke Kus-

ten van dat Koningkryk te viflchen. De Heer Catnden, in zyn Britannia

fpreekende van de Noord Zee die de kuften van Torkshire befpoeld, zegt,

De Hollanders en Zeeuwen eerjl verlof verkrygende , volgens de oude gewoontey

van den Slotvoogd van V Kafieel van Scarborough , deeden een' overvloedigeti

en voordeeligen Haring - vangst : de Engel fcheny2(?c/;;j- de eere van het voorrecht

voor zich zelven behoudende , hebben , door een zeer wraakbaar verzuim , altoos het

voordeel aan Vreemdelingen overgelaaten. Deeze vryheid van in de Engelfche

Zeen te viflchen is altoos verzocht door de Vreemdelingen , en inzonder-

heid door de Franfchen , fchoon zy zich gaerne een gedeelte der Zee-Heer-

fchappy zouden aanmatigen , indien zy de magt hadden om het te hand-

haaven. De Admiraals van Henrik den IVtien^ Koning van Franhyk, ver-

zochten gemeenlyk Koninginne EUzabeth om verlof voor de Franfche Vis-

fchers Schepen om in de nabuurige Zeen Tongen te vangen voor de eige

tafel van dien Verft.

De Engelfchen geeven niet voor dat hunne Koningen Sovereincn waren

van de Caledoonfche en Deucaledoonfche Zeen voordat Schot land met England ver-

eenigd werd , onder Jacobus den l"e. Schoon de oude Schutten de Heer-

fchappy der Zeen die hunne Oevers befpoelden zonder eenige mededingers

bezaten , hadden zy lange tyden naa malkander een geftadig gefchil met
hunne nabuuren,de Deenen en Noorwegers, over het noordelykfle gedeelte der

Caledoonfche Zee , naar wiens bezitting zy alle ftonden ; en in 't gemeen
ging het meerderdeel van de Heerfchappy van die Zeen gepaard met de

Souvereiniteit der Oreaden en andere Eilanden in dezelve gelegen, welke,

naa vcrfcheide verwifTelingen en veranderingen van Meefters, ten laatften

quamen aan de Koningen en Koninginnen van Schotland, die ze langen tyd

geruft bezeten hebben. Want in den Jaare 1468. gaf Chrijliërn Koning

van Denemarken de Oreaden en Schotland aan Jacobus den 1 1 l^tn
^ die zyne

Dochter Margriete getrouwd had, en gaf zyn recht tot deeze Eilanden over

aan hem en zyne Erfgenaamen voor eeuwig. By welken afitand en over-

gave de Schotfche Koningen geraakten in 't bezit van de Noordelyke Zee

waar in zy gelegen zyn , zoo wel als van de Eilanden. En de Schotten heb-

ben-niet nagelaaten hun recht op de bygelege Ze'én in verfcheide gelegen-

heden te verdedigen. De Heer PFelwood , een voortreffelyk Rechtsge-

leerde van die Natie, meldt in eene Verhandelinge die hy gefchreeven

heeft over de Heerfchappy der Zee, van een gefchil dat ontftond tuflchen

de Schotten en de Hollanders, 't welk ten langen letten bygelegd werd op de

volgende voorwaarden, ,,Dat de Hollandfche Viflchers-Böoten niet zouden

„ komen binnen 8 mylen van het Strand, en dat in gevalle zy, door

„ quaad weer gedwongen werden daar in te loopen , zy een' zekeren cyns

„ of fchatting betaalen zouden in de Haven van Jberdeen, daar een Ka-

^ fleel gebouwd en verfterkt werd , voornamelyk by die gelegenheid ; en

« de
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„ de Hollanders betaalden weezendlyk deeze fchatdng een' langen tyd , enz ",

In een Parlement gehouden in 't 6de jaar der regeeringe van Maria Ko-
ningin van 5c/jor/flH^ werd die Heerfchappy op nieuw verdedigd, en aan alle

Vreemdelingen verbooden zonder verlof te viiTchen binnen de uitgeftrekc-

heid der Schotfcbe Zeen. Koning Jacobus de Vl'-'le van Schotland en de I^e

van England beveiligde en amplieerde dat Verbod
, „ En allen ViiTchers

„ en andere Perfoonen, wie 't ook mogte weezen, de Schotfcbe Zeen be-

„ flaande en Haring of Wit-Vifch vangende, werd gelall dezelve te

„ brengen en te verkoopen in de vrye Havens van Schotland, op dat zyne

„ Majefteit en zyne Onderdaanen niet berooft mogcen worden van de

„ voordeden en emolumenten welke God voor hun verordend had". Se-

dert de vereeniging der Kroonen van England en Schotland is de Souverei-

neteit van de Schotfcbe en andere Zeen , waar van ik gefproken hebbe in de
bepalinge van de uitgeftrektheid der Brhfche Zeen, overgegaan op de
Koningen en Koninginnen van Groot - Brittanje. En wy zullen in 't beloop

deezer Verhandelinge zien hoe zorgvuldig zy zyn geweefl om dezelve te

befchermen en te handhaaven.

Maar wy moeten eerfl aanmerken , dat aan de Engelfchen groote Voor-
rechten en vrydommen zyn afgeflaan door de Koningen van Denemarken

en Noor-jjegen , welke hen in 't eerfl hadden uitgeflooten van alle Vaart en
Koophandel in eenige deelen derzelve. Ten laatften werd 'er beflemd by
een TraiSaat gemaakt in 1485. tuffchen Henrik den Vilden en ^an den Uden

Koningen van England en Noorwegen , dat de Engelfchen voor altoos de
vryheid zouden genieten van Viflchen, Koophandel te dryven, veiliglyk

en onverhinderd te Vaaren naar Ierland, in dat Tra6laat het Eiland T-^le

geheeten , en van te koopen , te verkoopen en te handelen in die Zeen

,

mits betaalende de gewoone rechten der Havens: doch zouden zy,door
die vryheid om de zeven Jaaren eens te verzoeken , de Souvereineteic der

Koningen van Noorwegen over die Zeen erkennen. Dus zien wy dat niet

alleen de Zee bezeeten kan worden , maar dat andere Vorften dan de
Koningen van England de Heerfchappy daar van geëifcht en genooten
hebben. Frederik de 11^^, Koning van Denemarken en Noorwegen, zegt,

in een' Brief aan Koningin Elizabctb gefchreeven in den Jaare 1585,
Dat indien de Engelfchen zich onthouden van ongelyk te doen, zy hunne vorige

vrydommen en voorrechten zouden behouden zonder ooit meer om verlof te verzoeken.

Dit Voorrecht hing in 't eerfl van degucdwilligheid van den Souverein af,

maar het lang genot van dezelve geeft 'er den Engelfchen by prffifcriptie

het recht toe dat zy eifchen. Het is evenwel zeker dat zy een beter recht

hebben tot de Heerfchappy der Noord-Zee aan de Kuflen van Groenland:

want hunne Mofcovifche Maatfchappy verkreeg een recht tot die Zee door
werkelyke bezitneeming; hunne Zeelieden de Ontdekkers daar van zynde;

en hunne ViiTchers de Walvifchvangfl voortgezet hebbende. Een ahueele

bezitting is veel genoegfaamer dan eene intentioneele om de Ontdekkers te

bekleeden met een recht tot iets dat dus ontdekt is: \wdk\\onmg Jacobus

de I^e zeer wel fcheen geweeten te hebben , wanneer hy in zyne Geloofs-

H brieven

,
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brieven ,

gegeeven aan den Ridder Henrik Wootton , zynen Gezant by de

Scaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, zege, „Dat het viflchen

„ in de Noord -Zee op de Kullen van Groenland met recht voor hem en,

„ de zynen alleen verkreegen was". Des niet tegenftaande is het maar

al te waar dat de Hollanders zich al te onvriendelyk de Britfche VifTche-

ryen aangematigd hebben, niet alleen in den Noorder Oceaan, maar zelfs

op de Kullen van Groot-Brhtanje.

Om weder te koeren ton ons onderwerp , zoo wy 'er van geweeken zyn

door de Verhandeling der Engelfche rechten en voorrechten in de Noor-

delyke Zeen , moeren wy nu aanmerken hoe de Koningen en Koninginnen

van Groot - Brittanje de Heerfchappy der Britfche Zeen altoos verdedigd heb-

ben , federt de vereeniging der Kroonen van England en Schotland.

Toen Koning Jacobus tot het Koningkryk van England (\\\?im , waren de

Europifche Volken meefl alle in een' diepen Vrede, uitgenomen de Hollan-

ders en de Spanjaarden. Hy deed een Plakkaat afkondigen verbiedende,

als Heer van die Zeen , alle foort van geweld en belediginge aan beide

partyen, binnen zekere paaien die hy Heide, gelyk men uic de Af kondi-

ginge zelve kan zien.

Ons welbehagen is, dat hmnen onze Havens, Kreeken, Reien of andere plaat-

fen onzer Heerfchappye , of zoo naa by ecnige onzer gemelde Havens , dat het met

reden kan gerekend worden binnen dien naam
,
paaien , of bevang begreepen te^ zyn ,.

geen kracht ,
geweld of belediging geleeden zal worden , noch van Oorlogfchip te-

gen Oorlogfchip, noch van Oorlogfchip tegen Koopvaardy- Schip , noch van Koop-

vaardy-Schip tegen Koopvaardy • Schip , van geene van heide partyen , enz.

En fchoon deeze Afkondiging het pleegen van vyandlykheden maar

verbied binnen of dicht by zekere Kreeken, Baayen en Havens (welke

toen des Konings Kamers geheeten werden, zommige van welke dertig

uuren van de Zee inüooten ) kan daar niets uit opgemaakt worden dat tot

nadeel van 't recht deezes Vorflen tot de Heerfchappy der verder afgelege

deelen der Britfche Zee zoude kunnen flrekken : want aan de twee Natiën

,

toen in oorlog met elkander, maar beide in vrede met hem, flaat hy toe

malkander te beftooken , aan t€ vallen , en Pryzen op malkander te maa-

ken in de open Zee. Én de Spanjaarden ontzagen zich niet den Koning

van En^'land om zyne befcherming te verzoeken tegen de Hollanders hunne

vyanden , en tegen alle andere , niet alleen op de Kuft als boven gemeld , maar

overal op de Engelfche Zeen , welke zy voor zyne Heerfchappy hielden niet

minder dan het Land, gelyk blykt uit de Redenvoeringe hunner Advocaa-

ten hier, die zulks uitdrukkelyk beweerden, daar by voegende. Dat ten

Noorden en ten Weflen de Heerfchappyen der Koningen van Groot -Brittanje van

eene wyde uitgejirektheid waren ; want dat de Noordkufl van Brittanje geen Oever

daar tegen overhebbende, hunne jurisdi&ie aan dien kant geene paaien had, en de

Zuidkujl van Ierland tegen over Spanje liggende en de TVeflkufl tegen over de Indiaan-

iche eewefien aan die Kroon behoorende, Viaren gevolglyk door dezelve bepaald.

Zoa
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Zoo verre deed die Spaanfche Rechtsgeleerde de Heerfchappy onzer Konin-

gen gaan- Of hy dezelve te verre iiitgeftrekc lieeft of niet, zullen wy
niet onderneemen te beÜiffen; maar rondborflig zeggen, dat de HuUanders

zich te veel hebben aangematigd in dit fluk en te groot een' indragt ia

onze Zee - Heerfchappy gemaakt. Dit zy gezegd zonder voorneemen van
oude koeyen uit de lloot te haaien, en zonder iemant te willen vertoornen

tegen die vermogende Republyk, die zich zoo moedig voor de zaak der

Vryheid in de brefTe gefield heeft, en nu in zoo vallen verbond met Eng-

land (laat. Alles wat wy te kennen willen geeven met het gene gezegd is^

en noch zal worden, is, dat wy het recht aan onze zyde hebben, en niet

twyffelen dat, aangemerkt de belangen van England tn Holland onaffchei-

delyk zyn , zy geene reden van misnoegen over zullen laaten aan een Volk
daar zy hooglyk aan verpligt zyn , zoo wel als wy aan hen ; en dat ia

alle gelegenheden zyne vaerdigheid getoond hebbende om hen te dienen

en te befchermen , mag , zonder de vriendfchap te krenken die zoo vaft

in 't cemv-'nt gelegd is , verwachten in 't bezit van alle zyne oude en on-

twyfFelbaare Rechten gelaaten te worden. Hugo Grotius , die naderhand

trachtte het Recht der Koningen van Groot Brittanje tot de Souvereiniteit

der Zee te vernietigen , fcheen, in een Gedicht dat hy maakte op de In-

huldiging van Koning Jacobus tot het Koningdom van England ^ het recht

zyner Brittannifche Majefteit tot de Heerfchappye tot de Zeen, behoorende

tot zyne drie Koningkryken , te erkennen, als hy zegt,

t Tria Sceptra profundi fSylvaruii!,

In magnum cóicre Ducem.

En dan tot den Oceaan fpreekende , die, gelyk men meent, zyne be-

weeging van de Maan ontvangt,

Siime animns a Regetuo, meliore levatiis

Sydere, nee cela Populos quocunque latentes

Sok, per immenfum quem circumvolveris Orbem,
Quis det Jura Mari.

Lib. 2,

En verder.

Rerum Natura creatrix

Dmfit Populos , (^ nu tas ipfe notavit

Sic jug'i PirencE
, fic olim Rhenus CJ /Ilpes

Imperiii men/ara fuit , &c.

Qua vieta Britannis

Littora funt aliis , Regniqiie accejjio tantiejly

Quod l^entis velifque partet

Maar fchoon hy naderhand goedvond van gedachte te veranderen,,

H i bleef
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bleef Koning Jacobus by de zyne , welke was die Heerfchappy, van zyne

Voorouders op hem gekomen te verdedigen , en , niet tegenllaande zyne

verdraagfaamheid ontrent de Hollanders, was hy van niets jaloerfer dan van

zyne Souvereiniteit ter Zee, gelyk men zien lêan in eene Afkondiginge

gedaan in den Jaare 1 609 , waar in men deeze woorden vindt.

»„ Vermits wy, zedert onze komfle tot de Kroon, aan alle onze Vrien-

„ den , wie 't ook mogte weezen , zonder onderfcheid de vryheid gelaa-

„ ten hebben van te vifTchen binnen onze Stroomen, en op onze Kuften

„ van Groot-Brntanje en Ierland en andere bygeiege Eilanden , voor zo ver-

„ re als het verlof en 't Gebruik daar van niet mogte ftrekken tot kren-

„ kinge van onze Koningklyke prserogative, noch tot leet of fchade van

„ onze geliefde Onderdaanen , eyiz. bevinden dat onze Volharding in dee»

„ zen niet alleen gelegenheid heeft gegeeven tot groote indragten in on-

„ ze Koningkiyke Rechten , of liever tot het in twyffel trekken van ons

Recht, maar ook een middel is geweeft van dagelyks ongelyk gedaan

aan onze eige Onderdaanen, die zich met de Vifch-neeringe geneeren,

enz. 't welk eene zaak is van groot gevolg voor onzen Staat, dewyl des-

ze'.fs fterkte voornamelyk beftaat in Zeemagt en de oeifening der Zee-

vaart. Nu heeft het ons zoo billyk als noodzakelyk gefcheenen (aange-

zien wy door Gods gunfl wettiglyk en linirecht bezitten zoo wel de

Eilanden \'an Groot-Brittanj-e en Ierland als de reft der bygeiege Eilanden)

bedacht te zyn op goede en geoorloofde middelen om die ongemakken,

en andere die 'er aan verknocht zyn , voor te komen ; weshalven , enz.-

hebben wy beOooten nu aan al de Waereld bekend te maaken, dat ons

,, uitdrukkelyk welbehaagen is, dat van Augujlu^ aanftaande , aan nie-

„ mant, van welke Natie of hoedanigheid hy moge weezen , onze na-

,, tuurlyk-geboren Onderdaan niet zynde , toegelaaten zal zyn op eenigs

„ onzer Kiiften en Zeen van Groot-Brittanje , Ierland en de reil der bygele-

„ ge Eilanden te vifTchen, enz. voor dat zy ordentlyk verlof van ons ver-

zocht en verkreegen zullen hebben , enz. by pccne van zulke fhraffe als

", men dienftig zal vinden den opzetttlyke overtreederen op te leggen.

"

De Hollanders vonden te groote winften by hunne VifTchery op onze

Kullen om zich door eene Afkondiging te laaten verfaagen ; en deeze

vreedfaame Vorft was afkeerig van harder middelen dan woorden in 't

werk te ftellen. Dq Hollanders, die zynen aart kenden, verftouteden zich

daar zoo verre op, dat zy eene ongedenkelyke PoJJeffie beweerden. Waar
op Koning jacobus aan zynen Gezant in den Hage belafte den Staaten Ge-

neraal te verftaan te geeven , dat hy andere voldoening aangaande de Vif-

fchery verwachtte. Dcch de Hollanders handelden in deeze zaak zoo

flecht met hem, dat een Vorft, maar een weinig Oorlogsgezind , den Vre-

de met hun gebroken zoude hebben ; maar hy hield veel van den weg
van Negotiatie om gefchillen uit den weg te ruimen; en om dit af te doen,

begon men eene zeer langduurige, waar in wy ten minften zullen ^en
Vv'at

j>
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wat de Engelfchen over dit fluk inbragcen. Eerfl: zullen wy het 'uittrekfeJ

bybrengen van eenen Brief, door den Geheimfchryver van Staat in Eng-

land gelchreeven aan den Engelfchen Gezant in den Hage, gedagtekend Acn.

21. December 1Ó18. Belangende hunne beroepingen op ecne ongedenke-

lyke poflenie gegrond op het rechc der Volkeren, wilde zyne Majerteit

dat men hun zoude zeggen, ,, Dat de Koningen van Spanje verlof om daar

„ ( in de Br'itfche Zeen) te viiTchen by 'Iraclaate van deeze Kroon gezocht

„ nebben te verkrygen, en dac de Koning van Frankryk (een dichcer na-

,, buur van onze Kufl: dan zy) ten huldigen dage verlof verzoekt voor

„ eenige weinige Vaartuigen om voorraad te vangen voor zyne eige huis-

„ houdinge, en dat het zyne Majefteit zoo veel te vreemder voorquam,

„ dat zy, eene Republyk van zoo laat een datum zynde, de eerde waren

„ die onderftonden zyner Majefleits oud Recht in twyffel te trekken, 't

„ welk zyne Voorvaders zoo menig honderd Jaar ongekrenkc bezeten

„ hadden , en' 't welk erkend was door alle andere oude Staaten en Vor-

„ fben. Dat zy zelfs, in hunne publique Brieven van den laatilcn Jimy

^

,, hunne immcmoriak PoJJeJJie (zoo als zy 't noemen) toen fcheenen te be-

„ vefligen door verfcheide Traéiaaten, gelyk zyn dat van den Jaare 1550,

,, en een ander van zyne Majefteits Voorzaaten met Karel den V'^s",. als

,, Vorft van die Provinciën, en niet ü'oor het Recht der Fulkercn. Op dit

„ hun laalll inbrengen, wilde zyne Majefteit dat hun geandwoord wierde,

„ dat hy een Vorft zynde in 'c Eiland geboren , niet onkundig was van de

„ Wetten en Rechten zynes eigen Koningkryks, en niet verwachtte door

„ hen of hunnen Grotius in het Recht der Volkeren onderweezen te wor-

,, den. Want zyne Majefleit, dit houdende voor een voornaam ftuk zy-

„ ner Souvereineteit, begeert niet dat het in eenigerhande maniere ver-

„ waarloofd worde, enz. Laaten zy bedacht zyn om verlof van zyns

„ Majefleit te verzoeken, en zyn Recht te erkennen
, gelyk andere Vor-

„ ften gedaan hebben, en doen; of het zoude kunnen gebeuren dat zy,

„ die al de Waereld willen voorgaan met hun Mare Liberuni, eerlang gee-

,, ne Terra of Sjhvn of Respiiblka Libera meer hadden ". De Gezant,
deezen Brief beantwoordende, zegt onder andere, „ Ik gaf denPrince van

„ Oranje te verftaan dat, hoe het gaan mogt, zyne Majefleit, om de

„ eere van zyne Kroon en Perfoon, en 't belang zyner Ryken voor te

„ flaan, niec langer kon of wilde wachten, maar zyn Recht erkend zien

,. door deezen Staat, zoo wel als door alle andere Vorflen en Republy-

,, ken ; inzonderheid nu het beflreeden wordt beide door hunne Staats-

,, mannen en hunne Oorlogfchepen
, gelyk de Schriften van Grotius

,

„ en het neemen van John Brozvn voorleeden Jaar getuigen : dat deeze er-

,, kentenis van een Recht evenwel geeneuitiluiiingwasvan gratie en gunfl,

„ en dat het Volk deezer Landen door die kleine belaffing voor elke Buis

,, te betaalen (die zoo veel niet is dat zy door eenige Natie betwifl word)

,^ groot voordeel aan den Staat zoude doen. Dat zyne Majefleit het wtl-

„ zyn der Republyk zoo zeer ter harte nam, dat ik vermoedde dat hy

^, liaaren Inwoonderen verlof zoude geeven om met hun vifTchen voort te

H 3 „ gaani
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„ gaan , 't welk zy daar door zouden kunnen doen met meer vryheid , ea

„ minder vreeze voor verhinderinge en tegenkantinge , dan te voren, en

„ daar door de koften van eenige Oorlogfchepen befpaaren, welke zy

,, Jaarlyks uitzenden om met geweld fhaande te houden 't gene zy door

5, beleefdheid zouden kunnen krygen. De Prins antwoordde, dat hy zyn

„ befl zoude doen om zyne Majelleit genoegen te bezorgen, maar twyf-

„ felde niet of de Hollanders indien zy voor hun viflchen betaalden , zou-

,, den 't zelfde vreezen dat zy in den doortogc van de Sond ondervonden

,, hadden, daar eerfl een geringe fom geëifcht was door den Koning van

,, Denemarken, maar nu meer gevorderd werd dan de Koophandel kon ly-

„ den. En belangende hunne Oorlogfchepen, zei hy, dat zy zich altoos

„ in de koften daar van moeften fleeken , om de Zeerovers. Hy vraag-

„ de my of deeze vryheid van viffchen niet voor eene fomme gelds te

„ koop was : waar op ik antwoordde , dat het een ffcuk was van Koningk-

„ lyk Recht, eer dan van Voordeel." De Gezant fchreef naderhand, dat

de Staaten bekend hadden dat hunne Commiffionariffen verder gegaan

waren dan hunne Inflrutliën door de woorden van immeinoriale PoJJeJJïe te

gebruiken. Maar dit gefchil verviel, en daar quam niets van in Koning

Jacobus tyden , uitgenomen eene woordelyke erkentenis van zyne Zee-

Heerfchappy , waar mede de Koning zich vergenoegde ; en zyne gemak-

kelykheid moedigde onze Nabuuren aan om de Heerfchappy van zynen

Zoon Karelden Iftt^" te verachten, in den aanvang van wiens Regeeringe

zy zich aan ontelbaare beledigingen fchuldig maakten, 't welk zyne Maje?

fteit noopte tot het uitruilen van eene Vloot , en tot het doen van eene

Afkondiginge, by welke hy de reden deezer uitruftinge verklaarde, in den

Jaare 1636. Wacr in aangetoond hebbende hoe zynes Vaders en zyne

eige Prserogative gefchonden was door verfcheide Volken in zyne Zeen

vilTchende zonder verlof, zegt hy, l'Fy , zeer gevoelig over 't voorgaande

t

en wel 'jocetcnde boe verre ixiy eershalven verplicht zyn de Rechten onzer Kroone

te handhaaven , inzonderheid die van zoo groot een gevolg , hebben , met het ad-

vys van onzen geheimen Raad , nodig geoordeeld het verbod te vernieuwen van op

onze voorgemelde Kiiften en Zeen te vijjchen zonder eerjl verlof daar toe van ons

verkreegcn te hebben, en door deczen opent lyk te verklaaren, dat ons voorneemen

is (op hcquaanie tyden) eene genoes:faame Scbeepsmagt in onze Zcën te houden,

(onder Gods zegen) bcquaam om diergelyke verdere indragten in onze Koningkly-

ke voorrechten voor te komen , en onze goede Grienden en Bondgenooten te befcher-

men , die voortaan uit krachte van onze verloven ( eerft te verkrygen ) zich zul-

len bedienen van het voordeel van op onze Kujlen en in onze Zeen te vijjchen op de

geinoone plaat/en. De Hollanders hunne vreeze voor die uitruOinge te ken-

nen geevende aan den Ridder IVilliam Boswell, toen onze Refident in den

Hage, briefde deeze dezelve over aan de Staatsdienaars in England; en de

Kiddcr John Cook , toen Geheimfchryver van Staat, fchreef hem eenen Brief

waar in, vertoond hebbende de indragten, door de Hollanders in de vif-

fchery in de Britfche Zeen gemaakt , mitsgaders andere beledigingen ter

Zee, hy dit fchryft, Aangezien Frede en Oorlog gehandhaafd moeten -worden

door



BRITSCHE ZEE, II. Hoofdst. ^5

door den Jierken arm , die alken den Oorlog belet door het onderjisunen der Heer'

fchappye, n zyne Majejlcit, dus getergd, c?n zyne eige verdediging en veiligheid,

noodwendig verplicht , weder aan te neemcn en te behouden de Ucerfchappy van die

Zeen , en niet te dulden dat eenige andere Forji of Staat zyne Rechten inpahne
,

en dus door zich zelfs of door hunne /Idmiro.alsn eenig Souverein gebied aanniati'

gen, maar hen te dwingen om behoorlykc en verfchuUigde hulde aan zyne Admi-

raalen en Schepen te bcivyzen , en hun erkentenis te betoonen gelyk zy in vorigs

tyden gedaan hebben. Hy wil desgelyks open zetten en befchennen den vryen Koop-

handel zyner Onderdaanen en Bondgenooten , en hun zulke veilige Geleide en Con-

voy geeven als zy met reden zullen begceren : Hy wil niet dulden dat eenige ajidere

Vlooten cf Oorlogfchepen wacht houden op die Zcën , enz. In den zelfden Brief

zegt de Geheimfchryver, PVy houden hier voor een' onlochenbaaren grondregel,

dat de Koning van Grooc-Brittanje een Monarch is te Land en ter Zee, en dat

het zyne zaak al zoo zeer is zyne Hecrfchappy in alle de Britfche Zeen zoo wel

te handhaaven als in de drie Koningkryken , dewyl zonder dat die Zeen niet veilig

kunnen gehouden worden , noch hy zyne eere en verfchuldtgd ontzag by andere Fol-

ken behouden. Maar deeze Vloot voltooide het werk niet waar toe zy ver-

ordend was; en de Koning naderhand in eenen Oorlog met zyn Parlement

ingewikkeld, kon zyne Hecrfchappy ter Zie weinig behartigen. Maar
toen de Romp* de Regeering in handen had, rulleden zy, uit jalouzy van * over-
de nabuLirige Republyk, eene Vloot uit, om het Recht van Souvereiniteit fchot van

deezer vermeinde nieuwe Souvereinen der Britfche Zeen te verdedigen. ^^^ Parle-

Deeze Vloot was naauwlyks in Duins gekomen, wanneer de Hollanders, Koning^'
meenende dezelve te verrafTen, 'er op aan vielen om ze te vernielen; maar Karel had

Blake , die 'er 't bevel over had, toonde dat hy hun mans genoeg was, doen ont-

fchoon zy twee Schepen tegen een waren ; en Cromwel , naa dat zy in ver-
'^^'^s"*

fcheide Zee-gevechten braaf geflagen waren , hen noodzakende den Vre-
de van hem te verzoeken , werd het recht van de Vlag gaarne toegeftaan

,

en de Souvereiniteit der Engelfche Zeen duidelyk erkend door de Hollan-

ders in het XVJ« en XVIJe Artikel des Traftaats dat tulTchen de beide Na-
tiën geflooten werd den 15 November 1Ö53. De korte inhoud van die twee
Artikels is als volgt.

XV. A R T I K E L.

Dat de Schepen en Vaartuigen der gemelde verecnigde Provinciën, zoo wel Oor-

logfchepen als andere, het zy ze in enkele Schepen of in Vlooten zyn , op zee eenig

Schip van den Staat van England, of in hunnen dienjl, en hunne Flag voerende,

in Zee ontmoetende , de Vlag zullen Jtryken en hun Topzeil laaten vallen zoo lang

tot zy voorby gevaaren zyn, en zich zelfs zullen onderwerpen aan de vifitatie,

indien 't van hun geëifcht wordt , en alle andere eerbied hewyzcn die de Republyk

van England toekomt, aan wie de Hecrfchappy en Souvereinetsit der Britfche

Zeen behoort.

Jitzema zegt, fol. 847, dat de Staaten naa iioorby gevaaren zyn dit by-

voe^-
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voegfel geplaatfl wilden hebben , op zulk eene viyze als het zelve voorheen ten

allen tyden onderhouden is.

14 Sept. Die Artikel werd hier uit nagefchreeven in het X'le te Whitehall; endaar
^'^^^- naa in het XJXd'-' Artikel te Breda; en daar uit in het Vide Artikel laatst te

Wejlmunjler gemaakt; en de Clauful van malkanders Schepen te Vifiteeren

is wederkeerig gemaakt door het V^e Artikel van het Tra6taat van Koop-
handel te Londen gellooten. Door Britfche Zeen wordt in dit Artikel ver-

flaan de vier Zeen en niec het Kanaal,

XVI. ARTIKEL.
Allen Hollandfche Schepen word vergund heen en weer door de Britfche Zeen

te vaaren, bet zy Oorlogfchepcn of andere, zonder eenig leet of ongelyk, niet te

boven gaande zulk een getal als men beflemmen zal, enz. Maar indien de ge-

melde Staaten Generaal door gemelde Zeen zullen moeten vaaren met een grooter

getal Oarlogfchepen , zullen zy drie Maanden van te voren kennis van hun voernee-

mcn moeten geeven aan de Republyk [van England'\ en haare toejiemming ver-

krygcn voor den doortogt van zulk eene Floot.

Hoe groot eene inbreuk in deeze Artikels gemaakt werd , twyiFelen wy
flerk of Koning Karel de Il^e den Vrede daarom wel verbroken zoude heb-

ben: Want niets is zekerder dan dat de eerfle Hollandfche Oorlog niet daar-

om, maar op Franfchen raad aangevangen is : echter beantwoordde deszelfs

uitkomft ons voorneemen, zoo verre dat de Hollanders, die het Recht der

Engelfcben tot de Souvereineteit der Zee het alleropentlykfl beftreeden had-

den , dezelve op de al/erplegcigfte wyze hebben erkend, gelyk men zien

kan in het XIX de Artikel des Vredes-Traftaat , gellooten tuffchen dien

Koningen de Staaten -Generaal den 29 July 1667, van deezen inhoud.

Dat de Schepen- en f'aartuigen der gemelde Vereenigde Provinciën, zoo wel Oar-

logfchepen als andere , eenig van des gemelden Konings Oorlogfcheepen in de Brit-

fche Zeen ontmoetende de Vlag zullen Jlryken en het Topzeil laaten vallen op

zulk eene iwyse als hetzelve voorheen ten allen tyde onderhouden is.

Toen de Hollanden Koninginne Elizabeth om onderftand verzochten , was
eene der redenen die zy bybragten om deeze Vorflin tot hunne hulpe te be-

weegen, dat de gelegenheid hunner Provinciën zodanig was dat zy 'er haa-

re Zee-Heerfchappy krachtdadiglyk door kon beveiligen
;

gelyk men zien

kan in Strjw. En hoe deeze v\'y7,e Staat zich zelven naderhand zoo verre

quam te vergeeten dat zy England op de Korten bragt van twee of drie

Oorlogen te voeren om hen tot reden te brengen, is niet wel te begrypen.

Want de hulde die de Engelfcben ter Zee eifchen is maar eene beuzeling in

vergelykinge van de voordeden die zy trekken van hun Verbond, en de

veiligheid die zy in de Britfche befcherming vinden, 't Is waarfchynlyk

dat de trotfche wyze op welke de Engelfcben de Flag van de Hollanders ge-

ëifcht hebben dien Staat vertoornd heeft, en dat het Hof van England daar

£oe opgerokt geweeft is door de Franfchen , die onder Richelieu zich met
kracht
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kracht begoften te leggen op den aanwas van hunnen Koophandel en Zee-

magc. Doch Richeiieu liet deeze onderneeming over aan den vermaarden

Colbert , die de eere had van dezv;lve uit te voeren, en dit wer"k zoo wel te

voltooyen, dat wy de Frunfcbe Vlooten die der magtigfte Zee -Mogend-
heden iiebben zien evenaaren. Hy rechtte Maatfchappyen op om op ///>/-

ca, Ooji- en Wejl-Indi'cn te handelen; en bragt het beftier der Zce-Zaakcn

in eene goede orden : maar weetende dat alle Franfche Zeemagt niet veel

te beduiden zoude hebben , zoo lang de Engelfchen en Hollanders zoo fterk

op Zee bleeven, k,ui men met reden denken, dat hy zynen Meefter ge-

raaden hebbe dezelve tegen malkander aan te hitfchen, om ze beide te

vernielen; en hoe verre dit verderilyk voorneemen hem gelukt is, kan de

Hiflone der Regeeringe van Koning Karel den llJen getuigen. England

zag het groeyen van l^ianl^ryhs Magt door de vingeren
, fchoon niets ge-

vaarlyker voor hunne Zee-Heerfcliappy kon weezen. Koning Karel den
Uden liet niet alleen toe dat Vranhyk Schepen bouwde, en Vlooten uit-

rufte, maar was 'er hun behulpfaam in ; en had niet het Parlement, fchoon

fchier te laat, fchielyk een einde gemaakt van vyandlykheden tuflchen

Groot- Briuanje en Hofland, welke Vrankryk zoo behendig aanflookte, met
i'oornecmen van beider Z^-emagt te vernielen , zoude Lodemyk de XlVde
zoo veele mociie en zwarigheid niet gevonden hebben in het verkrygen

der Heerfchappye over a!le de Eur^fijche Zeen als hy nu vindt in 't verde-

digen zyner eige Kaften en Havens tegen de zegepraalende Vlooten der

Koninginne van Groot-Brittanje en der Staaten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden.

De grüote pogingen die de Franfchen deeden om den Koophandel aan te

moedigen en voort te zetten, werden geholpen door Lieden van vernuft,

aangeileld door het Minifterium om verhandelingen te fchryven tot ver-

klaringe van den Koophandel, en om Lieden van alle flaaten en rang min
of meer deel te doen neemen in de Maatfchappyen die toen opgerechc

werden, in welke de Koning en het meerendeel van de Prinfen van den
Bloede, en van de Heeren van 't Hof, zwaare inlagen deeden , op dat an-

deren daar door aangezet zouden worden om 'er ook hun geld in re waa-'

gen. En aan eenen van deeze Schryvers zyn wy eene foort van erkente-

nis verfchuldigd van onze Heerfchappye over de Zeen tuflchen Franhyk
en England liggende, welke wy denken gevallig uit zyne Penne gerold te

zyn. Deeze plaats is te vinden in eene Verhandelinge geheeten Le par-

fait Ncgocïant , gefchreeven door den Heer Savery , en te Parys uitgegce-

ven in den Jaare 1Ö75, op bevel en met goedkeuringe van den Heer Col-

hert, eerfle Staatsdienaar voorde Zee-Zaaken, wienhetwerd opgedraagen.

Deeze Schryver bladz. 118 en 119 fpreekende van de ontdekkinge der Ca-

narifche Eilanden , zegt „ Dat de Hertog van Bourgonje , zich voegende by
„ den Koning van England, een' vyand van Frankryk, eene landing in

5, Normaniyen deed met 1000 Schepen, zodanig dat de oorlog uicgeborften

„ zynde, en de Engelfchen de Zee en onze Havens bezittende, de Admiraal

5, niet kon, enz". Indien nu de Engelfchen de Zee bezaten zodanig dat

I de
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d'e Admiraal van Vrankryk zelf het hart niet had van eenige weinige Trans»

port -Schepen uic te rullen om Volk en voorraad te zenden, naar de Ca-

narifcbe Eilanden, wier ontdekking en recht de Franfchen zich aanmaten,

kan niemant zich inbeelden dat de Franfchen in dien tyd de gedachten

hadden van ter Zee figuur met ons te maaken; en indien zulk een bezit

als dfi Franfchen zelfs ons toefchryven, geen geloofwaardig bewys van

Heerfchappy is , weeten wy 'er geenen naam aan te geeven. Ik bekenne

dat de Franfchen zouden kunnen zeggen , dat , toen wy hunne Havens ver-

loren, wy met dezelve de Heerfchappy der Zee quyt raakten; maarwy
hebben aangetoond dat de Britfche Souvereineceit ter Zee niet op zoo los

een' grond rufte, maar zoo oud is als de Hiftorie, ten minften als onze

Hiftorie, en zoo onlochenbaar als eenig ding kan weezen, 't welk bewee-

zen wordt door de bekentenis van alle Volkeren en Tyden. Wy heb-

ben de Hiftorie van onze meelle Koningen doorloopen van den Inval der

Nonnmmen af tot aan de regeeringe van Koning /v»?*?/ den Il'len, en be-

vonden dat zy alle de Heerfchappy der Zee beweerd en verdedigd hebben.

Koning Jacobm de Il'^e had andere dingen in 't hoofd, en de Scheepsmagc

die hy had was eer verordend om zyne eigendunkelyke regeering te be-

weeren en te handhaaven, dan om zyne Heerfchappy ter Zee te verdedi-

gen. Koning ^r/7/e?K de HKle, zyn Opvolger, beweerde en handhaafde de-

zelve loflyk en roemruchtig; door Vlooten, vereenigd met de Hollandfche,

door Wetten te geeven aan alle Natiën in alle Zeen der Waereld , daar de

Koningklyke Vloot zich maar vertoonde. Koningin Jnna heeft met de-

zelfde kracht en geluk , de Zee-Heerfchappy behouden die Koning JVillem

haar nagelaaten heefc ; de Franfchen hiiime zaaken ter Zee doende als Ro-
vers, daar naar geene Heerfchappy dingende, en zich vergenoegende

veralfender wyze te werk te gaan , gelyk Zeerovers doen ontrent Schepen

die zy over kunnen.

Inde Regeeringe van haare tegenwoordige Majeflreic Koniitginne ^m:a,

heeft een voorbeeld ons doen zien hoe zy haare Souvercineteit ter Zee be-

weerde en handhaafde: De Admiraal IVhetflone in Julius ijoö. eene Vloot

van Zvocedfche Koopvaarders ontmoetende onder 'c Convoy van een

Ziveeêfch Oorlogfchip, deed haar Majefteits Schip de ïVorcefler eenfchoot,

tot eenfein voor de Zwceden om te flryken ; de Ziveedfche Kapitein zond zy-

nen Luitenant aan Boord van den Engelfchen Kapitein , om hem rezeggen , daC

hy flipte bevelen had van niet te flryken voor eenige Vlag, wiens het ook

zoude mogen weezen , zelfs niet in 't Kanaal. De Kapitein van de TVor-

cefier deeze boodfchap ontvangen hebbende, in plaatfe van de gewoone

tekens van hulde die hy van alle Vreemdelingen in de Engelfche Zeen ver-

wachtende was, deed één fchoot met Scherp, welke door den Zweed met

eene volle laag beantwoord werd : de IVorcefler era een ander Engelfch Oor-

logfchip tafteden den Ztveed aan doodeden en wondeden 150 mannen vare

zyn Volk, met eenig verlies aan hunne zyde, en. bragten hem met alle

zvne Koopvaarders op in de Revier van Londen ; en zy werden niet weder

vry gegeeven voor dat men de Koninginne voldoening gegeeven had voor

dm
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den hoon, haaren.Admiraal aangedaanin tiaareeigeZcën. Eenige voorvallen

van den zelfden aarc, fciioon zoo bloedig niet, zyn gebeurd in Koning

WtUems regcLtringe, ep die ^y rwillen hoopen genoegHiam te zyn om an-

dere Volken re beweegenom geen' inJragt ce maaken in een recht, 't welk

de Koningen en Koninginnen-v^n Eiigland zoo billyk bezitten, tot deSou-

vercineteic der Brhfcbe Zeen 'als tot de Heèrfchappy over de Britfche I^-
icen te Land.

BESLUIT.
Naa zoo veele Traflaaten, die gefchreeven zyn over het ftulv van Koop-

handel, en otr, te beVyzen dat Grom- Bril ratije zyne Heèrfchappy ter Zee

fip'oit kan bohi>uden, .zonder zynen l^óoptiun 'qi aan.te mucdigcu, üou men
denken dat men geene bewyzen ovijr dee-tf,ta:ik meer behoefde by te bren-

gen. 'tJs eene Iltlling die zoo draa torg.ft:aan als geopperd wordt, en
evenwel fchynt hei noodlot van onzen Koophandel zodanig te weezen , dat

hy, fchoon de gewigtigilc van alle onze zaakcn, hec meeft verwaarloofd

moet worden; en óf Franfcheii, onze doodvyanden , kennen ons belang zoo

wel, dat zy ons het hevigfl en felfl: aantaflen aan de zyde van onzen Koop-
handel, en ons door die middel meer fchade gedaan en meer gekrenkt

hebben dan alle onze Oorlogen ter Zee. De vraage waarom wy, die met
de Hojianders vereenigd zynde, den meefter kunnen fpeelen in alle Zeè'n

der Aarde, toelaaten dat onze Vyanden in 't bezit van den beften Koop-
handel zyn, en onzen eigen niet befchermen kunnen, laat ik beantwoor-

den aan de genen die alle zwarigheden oploflen door het noodlot, en alle

ongelukken die 'er gebenr^'n uit onweetendheid en achteloosheid , f9huiven

op 'tien i^uiiadaurdigen invloed der Starren : want gecne andere v^èrfcfho-

ning kaft 'er voor ingebragt worden. In dit onderzoek zuHcn wy niet

verder treeden , maar deeze Verhandeling over de Britfche Heèrfchappy ter

Zee eindigen met deeze bekende waarheid, dat de Kroon van Groot-Brittan-

je nooit ontfa^^Iyk buiten 's Lands kan weezen , noch veilig binnen 's Lands
dan door haare Scheepsmagt ; dat haare Vlooten niet onderhouden
kunnen worden dan door haaren Koophandel ; dat zy zonder haaren Koop-
handel draa arm en veriichr.elyk zoude worden, en e^n morgen Lailds niet

meer waardig zyn m England dan in Maryland en Plrginie.

I :^ IL AE.-



II. ARTIKEL.
VA N D E

ZEE-RECHTEN
OUDE EN NIEUWE.

Voorneemens zyndehierte handelen van de Zee-Rechten van verfcheide

Volkeren (zommige van welke niet meer en andere noch in weezen

zyn ) zal ik in eiken der volgende Titels in orden bybrengen .en inzien de

Wetten of Rechten van eenige byzondere Landen afzonderlyk. En die der

Rhodiërs, de oudfle en vermaarfle zynde van alle die noch in weezen zyn,

hebbe ik daarom den voorrang gegeeven in het Artikel , waar in , fchoon

het.de Zee-Rechten van alle Volkeren der Waereld niet bevat, ik de

moeite genomen hebbe van uit hunne origineelen te vercaalen die welke

ons byzondcrlykst raaken, of die anderfints pryfTelyk en navolgenswaardig

zyn , en hier of elders in alle manieren plaats zouden kunnen krygen.

L TITEL.
9Van de Scheeps- Rechten en Inzettingen der RwnnTER

met eenige hygevoegde Ophelderingen en Aanmer-
kingen over dezelve.

R HO DES is de Hoofdftad van een vermaard Eiland van dien naam,
van ontrent 120 onzer Mylen in omtrek

,
geleegen in dat gedeelte der

Middellandfche Zee 't welk Carpatifche Zee geheeten word , tegen oVer Ca-

riën, en dicht by de Zuid-JVeJl punt van Klein- Afia, hebbende Cyprus ten

Oojlen, Egypten ten Zuiden, en Candia ten Wejten. Zy ligt op 58 graaden

lengte en 37 graaden en 5 minuuten breedte. Zy werd in 1522 belegerd

en ingenomen door den Turkfchen Keizer Solyman , en is federt aan de Ot-

toinanfcbe Heerfchappy onderworpen geweeft.

Rhodes is onder anderen beroemd door het groOte Beeld derZonne, wel-

ke men zegt dat 'er het geheele Jaar door, ten minften eens 's daags fchynt;

de lucht is 'er nimmer zoo betrokken dat de Inwoonders een' geheelen dag

van het aanfchyn van dat glansryk Lichaam beroofd blyven. Dat Beeld

was feventig cubiten hoog en een van de Wonderen der Waereld.

Ter plaatfe daar ik van de Zee - Heerfchappye der Rhodiërs gehandeld

hebbe, airede hebbende aangemerkt dat fchoon zy eertyds magtig ter Zee

S'
.'?,eweeil
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geweefl; zyn, zy zich zoo vermaard niet gemaakt hebben door hunne
Scheepsmagt als door hunne Zee -Rechten; voor welke de overwinnende
Romeinen (die in andere dingen de volmaakfte Wctgeevers der Aarde
waren) zoo groot eene achting en eerbied hadden, dat, tot onllerflyke

eere hunner Makers , zy vereerd werden met de zonderlinge fanftie en
goedkeiiringe van de Keizers en den Raad van Romen: en dewyl zy ons
medegedeeld zyn door Pechiis in zyne Commentaria de Re Nautia f van Zee-
Zaaken ) in twee Fragmenten , het eerfte van welke , zegt hy , door de
Keizers Tiberius , Adrianus , /Intoninus, en verfcheide andere geftaafd is;

en het laatfte wordt gevonden in de Digefta der liomeinfche Wetten, waar
in het door den Keizer Juftinianus gebragt is ; van welke ik in de volgende
Afdeelingen eene getrouwe vertalinge zal geeven.

Doch vermits de gewoonten en gebruiken der Rhodifche en Romsinfche
Zeelieden of Navigateurs verfchillende waren met de onze, hebbe ik dien-

Ilig geoordeeld door aantekeningen en verklaaringen op te helderen het

gene, zonder dat, duifter zoude kunnen voorkomen aan de genen die niet

zeer kundig zyn van het Zeebeilier der Ouden.
En fchoon ik wel weet , dat , in zommige gevallen , de pligt van een'

goeden Overzetter is , zich ftipt te binden aan de woorden van zynen
Schryver, woorden van eene enkele betekenis teplaatfen daar de Schryver
zulke woorden gebruikt, en zyn befl te doen om een dubbelzinnig woord
te vinden daar zyn origineel dubbelzinnig is; evenwel ben ik van gedach-
ten, dat in zaaken van deezen aart, men een' Overzetter de vryheid moet
vergunnen van den zin zynes Schryvers uit te drukken met woorden die

hybequaamst oordeelt om het onderwerp ligt en verftaanbaar voorden Lee-
zer te maaken, zonder den zin van 't origineel te krenken: En ik hebbe
des te meer recht om deeze vryheid hier te eifchen, om dat, boven alle

andere dingen , de benamingen van de Zee-Officieren der Ouden zeer ver-
fchillcnde van de onze geweefl zynde, ik niet wel te verdaan geweeft
zoude zyn indien ik my aan hunne uitdrukkingen bepaalde.

I 3 1 1. A F-
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II. AFDEELING.
Behelzende het eerjle Fragment van de Zee -Rechten def

Rhodiërs, gelyk zy bekrachtigd zjn door verjcbclde Ro-
meinfclie Keizers.

I. A R T I K E L.

Van de Eigenaars der Schepen.

.
. ^ De Wedde van de Eigenaars zal een dubbel Deel weezen.

VERKLARING.
Schoon de Schippers nu zelden Eigenaars hunner Schepen zyn , is *t

waaifchynlyk dat zy 't hy Rhodiërs, zoo wel als by dti Romeinen
, ge-

meenlyk waren. Want het Latynjlh woord Exercitor , 't wt:lk overeen-:

komt met Islanckros het oortprongkiyk woord in 't Griekfch, zcj;t zoo veel

als de Eigenaars van een gehuurd Schip, zynde een woord van dezelfde bete-

kenis als Naviculnrius en Navicu'ator; zoo dat de Eigenaar waarfchynlyk

de Schipper of Commandeur van 't Schip zynde, behalven de huur of

vragt van 't Schip zelf, een dubbel Deel voor zyne Wedde zoude trek-

ken , dat is twee maal zoo veel als het ander Boocsvolk : maar hoe veel dit

Deel nu bedroeg is niet bepaald, en daar is ons ook niet veel aan gelegen

dat wy 't wecten, dewyl de Wedden die wy nu aan onze Zee-Officiereu

geeven, afhangen van voorvallen die dat voorbeeld nutteloos maaken.

II. ARTIKEL, l^an den ' Stuurman.

De Wedde van den Stuurman zal anderhalf Deel weezen.

VERKLARING.
Het Griekfch woord Kuhernètès , 't welk eigentlykst overeenkomt met

het Latynfch woord Gubcrnator ( betekenende Beltierder of Stuurman ) wordt

evenwel verklaard door eene omfchryving, te weeten Ille qui clavum tenet,

(die den helmftok beftiert of het achterfieven van een Schip regeert,)

waar door blykt dat het toen gebruikelyk was voor den Stuurman niet al-
' leen den koers van 't Schip te richten , maar het zelf te ftuuren

, gelyk zy

noch verplicht zyn te doen by ons, als het Schip eene gevaarlyke plaats

moet
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moet: doorvaaren, of zoo dicht is by een Strand dat 'er eene meer dan ge-

nieene kennis vereifchc wordt om het 'er veiJig af te brengen ; maar an-

derfints wordt ander Bootsvolk die 'er bequaamll: toe zy.u daar toe hy

beurten gelall en gebruikt.

III. ARTIKEL. Van dón Bootsman.

De Wedde van den Hoog, - Bootsman zal anderiialif D"èe!

weezen.

V E R K. L A R I N G.

De woorden beide in 't Gr'iekfch en in 't Latyn , betekenende den Officier

of Bevelhebber die 't voorfteven of hec voorfte van 't Schip regeert , heb-

bc ik het niet l^eter kunnen vertaaien dan door Uoog-Bootsiuan, welke be-

diening by ons ten naaften by dezelfde is.

IV. ARTIKEL. Van den Timmerman.

Des Timmermans "Wedde zal anderhalf Deel weezen.

V E R K L A R I N G.

Het woord Naupegns, 't welk de Latynen van de Grieken ontleend hebben,

in der daad het zelfde zynde als Fabrkator Naviuin, of Navis /Irtifcx bete-

kent eigentlyk een Scheeps- Bouwer , en is het zelfde dat de l^eneiiaaiien, 'm

navolginge van de hedendaagfche Grieken, Calefatte noemen, 'twclk de
Franfchen overzetten door Charpenticr, en de Hollanders door Scheeps -Tim-
vierman.

V. ARTIKEL.
Van de Wedde van den Sloep - Meejler.

De Wedde van den Sloep -Meejler zal zyn een Deel.

VERKLARING.
Carahus , word by verfcheide van de Ouden gehouden voor een Voor-

raad -Schip, Oorlogs- of andere groote Schepen verzeilende, zulke als

men tegenwoordig Barken noemt. Maar van den Officier hier geheeten

Carabita gefproken wordende als van eenen die aan boord van 't voornaa-

me Schip blyft , is het zeer waarfchynlyk dat 'er door verilaan wordt de

gene die hec bellier heeft over de Sloep of Boot, dewyl de kleine Koop-
vaai'dy-
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vaardy - Schepen van geene andere Barken voorzien zyn ; zoo dat deeze

Onder - Officier dezelfde moet weezen dieu de Franfchen Fatmi de Chaloupe

en de Hollanders Sloepmeeller noemen.

VI. ARTIKEL. Fan het BootsvolL

De Wedde van elk van het Boots'volk of van eken Matroos

2;al een Deel zyn.

Dit Artikel heeft geene Verklaring nodig.

VII. ARTIKEL. Van den Combuis -Jongen.

De "Wedde van den Combuis - Jongen zal e^ half Deel

zyn.

V E R K ^ L A R I N G.

Het woord hier gebruikt in 't oorfprongkelyk, betekenende eenen die voor

*t vuur zorgt of het ontjlcekt, enz. geen' eigen woord in 't Nederdidtfch heb-

bende dat net overeenkomc met Farafcharita in 't Griekfch en in 'c La-

tyn, heeft men het niet bequamer kunnen vertaaien dan door Combuis-

Jongen.

VIII. ARTIKEL. Fan den Koopman.

De Koopman mag twee Jongens in 't Schip hebben , mits

vracht voor dezelve betalende.

VERKLARING.
By dit Artikel is beftemd dat een Koopman , een Schip bevrachtende,

en zelf met zyne goederen t' Scheep gaande, ook twee Jongens of Knechts

met zich aan boord mag neemen , mits eene redelyke vracht voor hun be-

talende.

Let;
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Let , De zes volgende Ar^tikeh alleen van Fajfagiers en <'an

hunne voorrechten handelende , mitsgaders van hunnen pl/gt

fS':heepj zal ik dezelve hier naa malkander ifilajfchen, en

al het gene in een van dezelve duijler kan voorkomen ver-

klaren in eene Redenvoeringe die ''er op volgen zal.

IX. ARTIKEL.
Een PafTagiers Plaats zal wee2:en drie Cubiten in de lengte

en een in de breedte.

X. ARTIKEL.
Een PafTagier zal zelf geen Vifch braaden in 't Schip, en de

Schipper zal hem niet toelaaten zuks te doen.

XI. ARTIKEL.
Geen PafTagier zal hout klooven aan boord, en de Schipper

zal zulks beletten aan de genen die onderneemen het te

doen.

X 1 1. A R T I K E L.

De Partagiers Zullen aan boord water krygen by de Alaat.

XIII. ARTIKEL.
Eene Vrouw, voor PafTagier medevarende, zal eene Plaats

hebben van een"* Cubit, en een Jongen maar van een' hal-

ven Cubit.

XIV. ARTIKEL.
Indien een PafTagier geld mede aan Scheepsboord brengt, zal

hy het den Schipper ter hand ilellen ; en zoo hy daarin in

gebreke blyft, en naderhand voorgeeft goud of zilver ver-

looren te hebben, zal zyn eed tegen den Schipper niet

gelden, om dat het hem niet te bewaaren gegeeven was.

VER-
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VERKLARING der zes boveugemelé Artihh.

Schoon het Woord Veüor ('c welk ik overzet door PaJJagler) by zommige
genomen wordt voor de genen die overvoeren zoo we] als voor die overge-

voerd worden ; en fchoon Porphyrius , in Ouejlionibus Homericis dat woord
Zee -Soldaaten doet betekenen, is het uit den zin en door den famenhang

klaar , dat 'er hier Paflagiers door word verdaan , dat is Menfchen die

zich in 't Schip begeeven om overgevoerd te worden van de Haven daar zy

t' Scheep gaan naar eenige andere, voor een' zekeren prys, te betaalen

voor deeze overvoeringe, als zy in de gemelde Haven aankomen.

En belangende de Plaats van drie Ciibiten lang, en een Cubit breed,

daar van gefproken wordt in 't negende Artikel, is het waarfchynlyk die

daar zy op moeten flaapen ; fchoon men bekennen moet dat de lengte van
drie Cubiten (die hier uitdrukkelyk genoemd is, en maar vier en een hal-

ven Voet maakt) niet genoegzaam fchynt voor een' Man van gemeene
lengte om 'er in te liggen , of ten minften moet hy zich niet kunnen uit-

ftrekken in zyn bed. Doch dewyl ik niet kan begrypen voor wat ander

gebruik deeze Plaats een' Paflagier toegelegd zoude weezen , blyve ik

van gedachte dat het voor een leger is ; en de kortheid zal iemant niet

veel verwonderen die bedenkt hoe klein de dragt der oude Schepen was,

in vergelykinge van die wy nu gebruiken : ook is het gemak dat men in

deezen tyd kan hebben in kleine Pinken , of andere diergelyke Vaartuigen

van 40, 50 of óo ton, niet heel groot; en ik geloof echter dat het veel

beter is dan het was in Schepen van denzelfden of grooter dragt by de

Ouden.

Belangende het verbod in het tiende Artikel vervat , by 't welke den
Padagiers wordt ontzegd Vifch te braaden aaji booi-d , en den Schipper

verbooden hun zulks toe te laaten , ik kan niet begrypen wat gelegenheid

kan gegeeven hebben tot die wet, of het moeft weezen dat men den Pas-

fagiers, die men onderflellen moet in Scheepszaaken onbedreeven te zyn,

het gebruik van vuur heeft willen ontzeggen ; 't welk geene verwerpelyke

voorzorge tegen ongelukkige toevallen is.

By het elfde Artikel wordt den Paffagiers desgelyks verboden hout te

klooven , en den Schipper als voren belafb het te beletten aan ieder die 't

zoude beftaan. Het voorneemen van deeze Wet is waarfchynlyk alle fcha-

de voor te komen , die anderfints het Schip en de Goederen zoude kunnen

overkomen , door deeze geweldige oeffening , waar door de Paffagiers al-

temet quaad zouden kunnen doen , zonder dat zy 't wiften.

Plet twaalfde Artikel bevat, eene zeer dienflige fchikking om de Paffa-

giers te verpligten tot een matig gebruik van varich water, 't welk hun by

de maat toegereikt moet worden , zoo lang zy aan boord zyn ; anderfints

zou het varfch water, dat op Zee dierbaar is, verquiff en verplengd wor-

den , tot groot nadeel en hinder voor de Paffagiers zelven zoo wel als voor

het Scheepsvolk.

By het dertiende Artikel wordt eene Vrouw, die voor Paffagier mêe
vaart,
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vaart, eene Plaats van een Cubit in de breedte toegeweezen ; en fchoon de

lengte niet genoemd wordt , kan men met reden denken dat zy niet korter

geweeft zal zyn dan een' Man vergund was. Maar aangaande een' Jon-

gen (daar zekerlyk een Kind , het zy een Jonksken of een Meisjen, door

verdaan moet worden ) daar wordt eene Plaats voor bepaald van de helft

van die breedte ; eene gevoeglyke lengte van zelf onderlleld wordende.

Het veertiende Artikel behelft, eene zeer billyke en redelyke Inzetting,

by welke den PalTagiers bevolen wordt hun geld aan den Schipper of Mees-
ter van het Schip te bewaaren te geevcn: en zy worden mee eenen ge-

waarfchuwd, dat, zoo zy daarin in gebreke blyven, zy geene vergoeding

van hem te verwachten hebben, zoo het hun ontflolen mogt worden, of

indien zy 'top eenige andere wyze quamen te verliezen.

X V. A R T I I^ E L.

Van een'' wederzydfcben Eed, te doen door den Schipper

^

het Scheepsvolk, en de Fajfagiers.

De Schipper, het Bootsvolk en de PafTagiers, die te famen

varen, zullen een' EvangeJifchen Eed doen.

VERKLARING.
De Chriftenen hebben het w®ord Evangelifch by deeze Wet gevoegd

;

want de oude Rhodiërs waren ten tyde toen hunne Zee-Rechten verzameld

werden. Heidens en Afgodendienaars. Hoedanig de aart en 't voornee-

men van deezen Eed was, is hier niet uitgedrukt. Het GricJcfJ] woord
is Anamartètos 't welk Peckius in t Latyn overzet door Jusjurandum irrecu-

fabile; welk woord zoo veel wil zeggen als een Eed die niet geweigerd kan

worden f en ook kan betekenen die niet te herroepen of te breekcn is; zoo dat

het eene onderlinge verbintenis was of een Eed van getrouwheid, wel-

ken Perfoonen met elkander over de Zee zullende vaaren gehouden waren

te doen : doch de aart deezes Eeds is van geen aanbelang genoeg voor

ons om 'er 't hoofd mede te breeken.

XV I. A R T I I-v E L;

Van de Waarde^ringe der Rhodifche Schepen.

De Waardeering van een Schip, inhoudende duizend maaten
met al zyn takelaadje , zal zyn vyfcig Nobels; en op deezen
voet zal het in de Contributie gerekend worden. En de
waardeering van een oud Schip zal zyn dertig Nobels, van
welke een derde aftrekkende , zal het op deezen voet in de

Contributie gerekend worden.
Ka VER-
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VERKLARING.

Dit Artikel komt my raoeyelyker voor dan een van de andere; en ik

zoude niet durven verzekeren dat ik 'er noch den zin te recht vaa begree-

pen liebbe , fchoon ik 'er meer arbeids en moeite aan befleed hebbe dan
aan alJe de andere te famen.

Belangende de maat daar hier van gefproken wordt , zommige meenen
dat het die is welke beide in 't Grickfch en in 't Latyn Amphora geheeten
wordt, en een vierkant vat was, inhoudende rmm negen Stoop; zoo dat

een Schip van deezen inhoud van geen'overgrooten dragt kan geweeft zyn.

En aangaande het ftuk gelds, 't welk ik overgezet hebbe door Nobel, dat

wordt in de Latynfche vertaling Solidus genoemd, en in de aantekening

daar over /lureus , beide welke ik bevinde ten naaften by het zelfde te wee-
zen als een Nobel; want fchoon door Solidus gemeenlyk een Schelling wordt
verltaan, betekende het voordeezen zoo veel als Aireiis, een oud ftukgouds
van de waarde van 6 Schellingen en 8 d. of daar ontrent, en by ons bekend
onder den naam van Nobel.
Zoo dat ik van gevoelen ben dat de Rhodifche Wetgeevers door dit Ar-

tikel den prys hunner Koopvaardy- Schepen hebben willen vastflellen naar

gelang van hunnen dragt, op dat zy volgens die waardeering gefchat zou-

den worden in gevalle van Contributie voor fchade ter Zee (waar van meer
gezegd wordt in 't volgende Fragment) of milTchien in andere dingen,

waar voor de Schepen zouden moeten betaalen in 'sLands of in vreemde
Havens, naar gerade van hunnen dragt; gelyk loots- en anker -geld, of

andere Rechten.

X V 1 1. en X V 1 1 1. ARTIKEL.
Van Leeningen en Intrejlen ter Zee en te Land.

XVII. ARTIKEL.
De Wet gebiedt, dat dingen die aan Zeevaarende Perfoonen

vertrouwd worden op onderpand of andere 2:ekerheid , en
zonder rifico voor den Uitleender , niet in gefchrift gebragt

zullen worden; of zoo 'er een Gefchrift van gemaakt wordt
volgens de il/70^(/H'^Wet,zalhet van geender waarde zyn:

maar dat dingen die op kredytgegeeven worden aan Perfoo-

nen te Land reizende , fchoon met eene zekerheid en zon-

der rifico j in gefcJirift gebragt zullen worden.

xvin. AR-
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X V 1 1 1. A R T I K E L.

Indien iemant geld op intreft neemt, en verfcheide Jaaren de
behoorlyke rente daar van betaalt, en hem naa verloop van
acht Jaaren eenig verlies of fchade overkomt door brand,

of door een inval van de Barbaaren, of anderfints; zal

men een accoord over de intreft maaken volgens de Rhodi-

fche Wetten: maar 200 de vorige intreft niet betaald is,

zal het eerl te beding, inde Rente-brief vervat, plaats blyven
houden, en nagekomen worden.

VERKLARING.
Om het bovenftaande des te beter te bevatten , is het dienftig te weeten

,

dat by de Rhodiërs groot verfchil was, niet alleen in de waarde van de in-

treil van geld geleend ter Zee, en van geld geleend te Land; maar desge-

lyks in de maniere van voorwaarden te maaken en zekerheid te neemen
voor zulke Sommen.
Het fchynt dat men geen intreft verfchuldigd v/as voor geld ce Land ge-

leend, 't en zy 'er door den Uitleender een Gefchrift in behoorlyke forme
van te voorfchyn gebragc werd, in 't welke alle dingen, tuflchcn hem en

den Leender bedongen , klaar geftipulterd en uitgedrukt waren , 't welk

my doet denken dat de intreft verfcheelde ; miflchien naar de gegeeve ze»

kerheid, of den cyd dat het geld ftond te blyven in de handen vanden
Leender, of eenige diergelyke omftandigheid.

Belangende de increfl; van geld opgenomen door Matroozen en andere
Zeevaarende Perfoonen, 't is klaar dat die van tweederlei foort was: de
gemeene intreft van geld aan Scheepsvolk geleend op zekerheid en zonder
eenige rifico aan den kant van den Uitleener, noemden zy enkelyk Fcsniis

ofUfura; maar de ongewoone intreft, die het Scheepsvolk , volgens be-

ding, moeft betaalen te gelyk met de hoofdfomme, op voorwaarde dat de
Uitleender het gevaar van de Zee zoude loopen, en dat de Matroos het
wederom zoude geeven in gevalle zyne reize gelukkig uitviel , en anders

niet; deeze, zeggeik, werd by de Ouden g-heeten Fwmts nauticnm of
Scheeps-intrejl , iniluitende dat de Uideener het gevaar of rifico van de Zee
moeft loopen ; en deeze moeft zekerlyk volgens alle reden veel grooter zyn
dan de gewoone intreft, dewyl het geld niet alleen geleend was zonder
zekerheid, maar op eene wyze zoo hachelyk voor den^Uideener dat al het
verlies op hem moeft komen, en de Leener niets verliezen kon.

Het achtiende Artikel is eene gunftige Wet voor Lieden die geld opge-
nomen hebben, en naa de intreft acht Jaaren lang behoorlyk betaald te

hebben, eenig verlies of fchade mogten komen te lyden; in welk geval de
Rhud'ifche Wet, daar deeze zich op beroept, eene vermindering van intreft

vergunt voor den toekomenden tyd.

K 3 XIX,
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XI X, en XX. ARTIKEL. Fan Schippers en ScheepsmJk.

XIX. ARTIKEL.
De Schippers xullen niet aanfpreekelyk zyn voor de Contrac-

ten van hun Bootsvolk , maar mogen gearrefteerd worden
voor hunne misdaaden.

X X. A R T I K E L.

De Schippers bullen gehouden zyn weder over te geeven
het gene hun ter hand gefield is ; maar niemant kr.n hen
dwingen iets te ontvangen dat zy van den beginne gewei-

gerd hebben aan te neemen.

VERKLARING.
Aangaande het negentiende Artikel , waar in gezegd wordt dat de Schip-

pers gearrefteerd mogen worden om het vergryp van hun Bootsvolk maar

niet voor hunne Schulden; ik flelle vafl dat de zin deezer Inzstcinge is,

dat zoo een van 't Scheepsvolk eene misdaad heeft begaati, het Schip, den

Misdadiger aan boord hebbende, aangehouden en belet mag worden zyne

reize voort te zetten; om kort te gaan dat de Schipper zulk een' Matroos

niet mag befchermen voor de Juflitie: want dat een Schipper voor de mis-

daad zvner Matroozen zoude moeten boeten is flrydig met alle recht en

reden.' En belangende het ftuk van Schulden, het is niet redelyk , dat,

zoo 'er menfchen zyn die hun geld of andere dingen dwaaslyk aan Zeeva-

rend Volk betrouwen , de Schipper gehouden zoude zyn het geld te be-

taalen , of de Schuldenaars over te geeven ; want dan zou de reize , by ge-

brek van Volk om het Schip te bemannen , niet voortgezet kunnen worden,

en dus zoude hy en de Kooplieden onfchuldig lyden voor eens anders quaad

gedrag: Weshalven ftrekt deeze Wet een wyfTelyke raad aan allen die hun

geld aan Bootsvolk willen betrouwen , dat zy zelfs bedacht moeten zyn om
zekerheid te neemen ; waar door ontelbaar ongemak , dat 'er anders uit

zoude kunnen fpruiten, voorgekomen wordt.

Het XX. Artikel fpreekt maar van goederen ontvangen door, of aange-

boden aan de Schippers op vragt.

XXI. AR-
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X X I. A R T I K E L.

Van geld door den Schipper opgenomen tot gebruik van

bet Schip.

Wanneer Schippers, die Eigenaars van een derde van de la-

dinge zyn, geld opneemen voor de reize , het zy voor de

uit- of terug reize , of voor beide , zullen alle accoorden
doorgaan volgens de Gefciiriften opgelleld tuffchen den
Schipper en den Uitleener ; en de laatfte zal een' man aan
boord ftellen om zorg te draagen voor zyn geleend geld.

Let , dit laatjle Artikel is uitgeknaatiwd in het Affchrift der Rhodifche Zee-

Rechten in het Vaticaan , en in verfcheide andere wordt bet in 't geheel niet ge-

vonden.

IL AFDEELING.
Bevattende het tweede Fragment van ^^Rhodische Scheeps-

Rechten , getrokken uit het veertiende Boek van de

Digejla der Romeinfche Wetten. ^.^rW^c^:^ /^^^.^.a'?:;^^^

I, II, III en IV. A R T I K E L.

Van het Steelen van Ankers en andere dingen.

I. ARTIKEL.
Indien van een Schip, in eenige Haven of op eeni^e Rede
gekomen 3 de Ankers geftolen worden, en de Dief gevat
en overtuigd wordt , veroordeelt de Wet Jiem tot de Po-
lei, en tot eene dubbele betalinge der Schade.

IL AR.
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II. ARTIKEL.

Indien , met des Schippers toeftemminge , het Bootsvolk van
eenig Schip een ander Schip zyne Ankers ontlteelt, en dat

het verlies van het dus beitolen Schip daar op volgt; dit

behoorlyk beweezen zynde, zal de Scliipper die de Dievery
toegelaat'en heeft , de Ichade aan 't verloren Schip , en allen

die 'er in waren , overgekomen , tot een penning toe ver-

goeden. En zoo iets anders van de Takelaadje van 't

Scliip j als Kabels, Scheeps-boot , Zeilen, Zeildoek, of
eenig ander ding van dien aart geltolen wordt, en de
Dief gevat en overtuigd wordt , zal hy alles dubbel ver-

gelden.

III. ARTIKEL.

Zoo iemant van 't Scheeps- Volk, op des Schippers bevel,

iets iteelt vanden iCoopman of anderen FafTagier, en op het

feit betrapt wordt ; zal de Schipper Jaet dubbel van de
waarde daar van aan de Eigenaars betaalen , en die het

feit gepleegd jieeft zal honderd ilokilagen ontvangen.

Maar zoo de ]\fatroos alleen deel heeft aan den Diefftal

,

2,al hy zwaar gepynigd worden, (inzonderheid zoo het

geftolene in goud beitaat) en wedergave doen aan den
i/igenaar.

IV. ARTIKEL.

Zoo een Schipper 5:ynen koers fielt door eene plaats aan Zee-
rovers onderhevig , naa door de Paffagiers van 't gevaar

daar van gewaarlchuwd te zyn ; en het daar op gebeurt

dat zy beroofd worden, zal de Schipper het verlies ver-

goeden. En zoo de Paffagiers het Schip voeren door eene

gevaarlyke plaats , naa door den Schipper van 't gevaar on-

derrecht geweeft te zyn, en 'er eenig ongeluk gebeurt, nul-

len zy de fchade draagen.

De vier voorgaande Artikels zyn van zelfs zoo klaar dat zy geene opheldering

nodig hebben.

V,
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V, VI en VIL A R T I K E L.

Van KrakkeeU Vechten , en Slaan.

V. ARTIKEL.
Zoo het Bootsvolk krakkeelt , laat het met bloote woorden zyn

;

en laaten zy malkander niet flaan. En zoo iemant, een

ander een' flag op het hoofd geevende, hem wondt of hem
op eene andere wyze quetft; zal hy, die den flag gQgtt-

ven heeft j des Heelmeefters loon en alle andere kollen be-

taalen, mitsgaders zyne wedde of maandgeld voor den
verloren tyd, en den gequetften Perfoon geduurende zyne
geneezing oppafTen.

VI. ARTIKEL.

Indien het Scheepsvolk krakkeelt , en de een den anderen

imyt met een'' fleen of flaat met een Hok , en die den llag

krygt, dien wedergeeft aan den genen daar hy hem van
ontvangen had, zal zulks gehouden worden gefchied te

zyn fe defendendo * : en zoo de laatfl geflaagen Perfoon ^ Om zich

daar op komt te fterven , met getuigen beweezen zynde
dat de overleeden den overleevenden eerft geflaagen of ge-
fmeeten heeft met een' flokof eenfteen, ofmet eenyzer;zal
hy die geflaagen en gedood iaeeft van alle gevaar vry zyn

,

om dat de doode zelf maar geleeden heeft 't gene hy een'

ander had willen doen lyden

VIL ARTIKEL.

Indien een Schipper, Koopman, ofBootsgezel een' Aian met
de vuift het oog uitflaat; of hem door fchoppen breekt;

ial hy behalven des Heelmeefters loon , den Perfoon twaalf
Nobels voor 't verlies van zyn Oog betaalen, en tien No-
bels voor de Breuk die hy hem gefchopt heeft , en zoo de
dus geflaage of gefchopte Perfoon komt te fterven , zal de
Dader met de dood geftraft worden.

Be drie voorgaande Artikels zyn klaar genoeg om opheldering te kunnen ont-

Itersn.

L VUL

te verwee-

ren.
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V 1 1 1. A R T I K E L.

Van Schippers en Scheepsvolk met een Schip doorgaande.

Zoo een Schipper, wien een Schip is toevertrouwd, met
toe/lemminge van het Scheepsvolk, met het zelve door-

gaat naar een vreemd Land , zal de hand gelegd worden op alle

hunne Goederen, roerende en vafte, en op alles wat zy
eeniger wyze bezitten ; en verkoft zynde indien de Prys

de waarde van 't Schip , moeiten en tyd niet evenaart , zal

de voorgemelde Schipper en Bootsvolk verhuurd worden,

zoo lang tot 'er ruime vergoeding gedaan zd zyn van de

Sciiade door hen veroorzaakt.

VERKLARING.
Tot beter verfland van dit Artikel , dient men te vveeten , dat het in zom-

mige gevallen by de Ouden gebruikclyk was de Perfoonen der Quaaddoen-

ders te verwyzen om verhuurd te worden aan Meefters , tot dat door 't

loon van hunnen arbeid de Schade door hen veroorzaakt voldaan en geboet

was, welke zy op geene andere wyze konden betaalen ; en zodanig was naar

het fchynt, by de Rbodiërs de ftaat van zulke die met een Schip doorgin-

gen naar vreemde Landen , en niet genoegfaam gegoed waren om de

waarde van 't Schip en andere koften en fchade te betaalen; door de Wet
vaflgefleld zynde, dat zulke Quaaddoenders weder in hun Land komen-

de , en gebragt zynde binnen de paaien van 't Gerecht daar zy onder be-

hooren , desgelyks verhuurd zouden worden om te werken a!s Knechts of

Slaaven , tot dat zy genoegfaame voldoening voor hun vergryp gegeeven

zouden hebben.

IX. ARTIKEL.
Van''t Ligten van Schepen in een Storm, enz.

Als een"" Schipper raad neemt over 't ligten van een Schip,

zal hy den PalTagiers afvraagen hoe veel geld zy t' Scheep

hebben , en daar eene nette oprekening van gemaakt zyn-

de , zal het geld naar gelang tot de Contributie betaalen :.

en de Bedden, de Klederen die men draagt, en alle Ge-

reedlchap zal desgelyks gewaardeerd worden. En zoo 'er

eene Uitwerping gedaan wordi, zal de Schipper niet lioo-

ger
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ger gefchat worden dan op een pond, de Bootsman op een

half pond , en het Scheepsvolk op drie Scrupels. En zoo

'er Knechts j of andere Perfoonen zyn die niet uit het Schip

denken te gaan, die zullen gefchat worden op drie Mina''s;

doch zoo zy "'t Schip verlaaten op twee Mina''s. En op de-

zelfde wyze zullen zy contribueeren zoo zy door Zeero-

vers beroofd worden van geld of andere dingen aan het

Scheepsvolk in 't algemeen behoorende; en zoo 'er eenige

byzondere Artikels van Maatfchap of Compagnie aangaan-

de Winften en Voordeden tulTchen komen , zal 'er eene

nette uitrekening gedaan worden van 't Schip en van al-

les dat 'er in is, en de Compagnons zullen hun aandeel

draagen der Contributie die voor de fchade betaald moet
worden.

VERKLARING.
Dit Artikel , de beroemde Lex Rhodia de Ja^u bevattende, is het gewig-

tigfte van 'tgeheele Fragment, en handelt van 't Ligten van Schepen in

tyd van onweer, enz. en van de manier op welke dat gefchieden moefl;.

Men kan ligt bevroeden dat, wanneer een Schip in nood en gevaar van

zinken is, de Wet der Natuur allen die 'er in zyn zal verpligten om alle

bedenkelyke middelen tot hunne eigen behoudenis in 't werk te (lellen :

en de Schepen in hoope van goed weer, dikwyl zoo vol gelaaden worden-

de, dac zy in gevalle van Storm geen Zee kunnen houden zonder ontlaft te

worden van een gedeelte hunner Ladinge , is het in zulken geval geoor-

loofd aan den Schipper en het Scheepsgezelfchap zoo veel van de Lading

over boord te werpen als het nodig is om het Schip in Haat te ftellen van

het onweer te kunnen verduuren. En dit gebeurt niet alleen als de Sche-

pen overlaaden zyn ; want zy kunnen by florm en onweer dikwyl genood-

zaakt worden om een gedeelte hunner Lading, fchoon zy niet overzwaar

gelaaden zyn , in Zee te werpen; en zoo, in zulken geval, de Eigenaar

der Goederen aan boord is, wordt 'er onvermydelyk vereifcht eerlT; met
hem te raade te gaan, en in zyne afweezendheid rtrekt de toeflemming

van 't Gezelfchap den Schipper een genoegfaam verlof om het Schip te

ontlaflen : maar de Koopman of zyn Siifer - Carga , of iemant voor hem in 't

Schip zynde , wordt 'er vereifcht dat zulk eene uitwerping niet zonder

zyne toeflemmin^e ondernomen worde. Weshalven werd het een gebruik,

niet alleen by Rhodicrs en Romeinen , maar by alle Volken die de Zee be-

voeren , dat de Eigenaar der Goederen , tegenwoordig zynde , met zyn

eigen hand een Schip, in nood z\nde, begon te ontlaflen, door middel van

zelf iets over boord te werpen ; waar naa het Bootsvolk en anderen zyn

voorbeeld volgden , en zoo veel van de Lading in Zee wierpen als nodig

L 2 was
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was om het Schip in eenen ftaat te ftellen van den florm te kunnen we-

derftaan.

En om dat het zelden gebeurt dat de geheele Lading aan eenen Koop-

man behoort , is men wyflelyk bedacht geweefl om te bezorgen dat de

Perfoon wiens Goederen over boord geworpen worden de eenigfte verlie-

zer niet zoude zyn, maar dat de Eigenaars der behoude Goederen me-

de zoude contribueeren tot de fchade der overboord geworpe Goederen.

Zoo dat zelf zilver, goud en edel-gefteente (fchoon men niet kan denken

dat zy een Schip in gevaar kunnen brengen door hunne zi^'-aarte) naar

werade nevens andere goederen moeten betaalen , en dat niet naar gerade

van de grootte van liun beflag, maar van hunne waarde. Ook is de Eige-

naar van 't Schip geheel niet vry van zyn aandeel te betaalen naar gelang

van de waarde van zyn Vaartuig, om dat het overboord werpen der goe-

deren toebrengt tot gemeene zekerheid van 't Schip , en van alles wat 'er

in is ; en dewyl ieder verpligt is zyn aandeel van 't verlies te draagen , is

elk bezorgd en in de weer om de goederen die van de geringlie waarde

zyn overboord te werpen, want anders zoude het kunnen gebeuren dat

de Schipper en het Bootsvolk, uit fpyt of wraake, eene overgroote fcha-

de deeden aan Kooplieden daar by op gebeeten waren.

Ook zyn in zommige gevallen de Klederen , Bedden en andere perfonee-

le behoeften, noch zelfs de Perfoonen van den Schipper, Koopheden,

Paffagiers en Bootsvolk niet vry van te contribueeren tot de fchade door

zulk eene uitwerping geleeden, gelyk blykt uit het Artikel dat ik verklaa-

re , in 't welk zy gefchat zyn, gelyk men ziet.

Als de goederen dus overboord geworpen zyn om het Schip te ligten

,

wordt de Contributie op deeze wyze gefchikt. Eerftelyk geeft men alleen

de rekening van den eerften inkoop der goederen , en dan worden de be-

houde goederen gewaardeerd , niet volgens hunnen inkoop maar volgens

den prys dien zy waarfchynlyk zouden opbrengen in de Haven daar het

Schip naar toe moet j zy worden alle gefchat naar gerade van hunne waar-

de, en zyn gehouden ook zoo te betualen.

En op dezelfde manier gebied de Wet dat men eene diergelyke Contri-

butie zal doen voor verliezen door Dieven en Zeerovers geleeden; het

goede oogmerk der Wet is elk byzonder Matroos, en ander perfoon in 't

Schip , te noopen tot zynen pügc, tot het welk het inzigt van zyn eigen

verlies en gevaar niet weinig zal toebrengen.

Dit Artikel heeft een zeer redelyk flot, verpligtende alle Perfoonen^

fchoon zelfs niet aan boord, van wege Maatfchap doel hebbende aan eenig

gedeelte der Contributie die uit de Carga van 't Schip betaald moet wor-

den , toe te fhaan da: hun aandeel der Contributie uit de goederen die be-

houden zyn betaald worde tot de waarde der in Zee geworpene; 't welk

zekerlyk zeer biilykis; want het is niet redelyk dat de genen die recht

hebben op een gedeelte der wind zouden weigeren hun aandeel van 't ver-

lies te draagen; 'ten zy het tegendeel door een byzonder accoord bedon-

sen ware.^
X. AR-
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X. ARTIKEL. Fan Schipbreuk en andere Schade.

Indien ''er door verzuim van den Schipper en het Bootsvcik

eenige Schade of Schipbreuk gebeurd , zullen zy dnar ver-

antwoordelyk voor zyn. En desgelyks zoo door toedoen

van den Koopman Jiet Scliip met zyne Carga vergaat, zal

hy 't verlies draagen. Maar zoo 'er Schipbreuk geleeden

wordt by een bloot ongeluk zonder misllag aan beide kan-

ten 3 zal alles wat van 't Schip en de Lading geborgen
kan worden gewaardeerd en tot eene uitdeelinge gebragt

worden.

Dit Artikel is te Maar om eenige opheUeriug te behoeven.

XI. ARTIKEL. Fan oude en kranke Schepen.

Dat Kooplieden of Paffagiers geene zwaare en kollelyke Goe-

deren in een oud Schip doen : of zoo zy het doen, het

Schip op reize gaat , en de goederen bedorven of befcha-

digd worden, kunnen 7,y 't niemant wyten buiten hun
zelven. Maar als Kooplieden Schepen huuren , moeten

2,y zorgvuldig onderzoeken en vraagen by anderen die 'er

eertyds mede gevaren hebben , of zy wel voorzien zyn

,

alle nodig gereedfchap , Takelaadjc, goede Sprieten, Zei-

len, Zeildoek, Ankers, Touwen, bequame Roeren, goe-

de Booten; behendige kundige en genoegfaame Matroo-
zen ; en of de zyden van 't Schip gezond zyn : en eindfe-

lyk, om alles met één woord te zeggen, laaten zy een ge-

noegfaam onderzoek doen aangaande alle dingen , eer zy 'er

hunne goederen in waagen.

Dit Artikel eifcht geene Ferklaring.

L 3 XII. ABi
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XII. ARTIKEL,
Fiajt een Deporitiim of vertrouwd Goed ter Zee en te Land.

Indien iemant eenig ding vertrouwd in een Schip of Huis,
fchoon in de handen van een bekend man en van goeden
naam, laat het gefchieden in tegenwoordigheid van drie

getuigen. Maar zoo de zaak van gewigt is, laat 'er een
Gefchrift van gemaakt worden. En zoo de Perfoon , in

wiens bewaringe het is gefield , veorgeeft dat het ryv^eg is

,

moet hy de plaats aantoonen daar de huisbraak is gefchied

,

of doen blyken hoe de diefftal gepleegd is , en met eede

beveftigen dat hy 'er geen deel aan heeft. En zoo hy dit

niet kan doen , moet hy liet DepofUum overgeeven in dien

flaat daar hy 't in ontvangen heeft.

VERKLARING.
By deeze goede Wet, hebben de Rhodlers getracht voor te komen de

misbruiken die de begeerlykheid en oneerlykhcid diT menfchen , by ge-

brek van voorgaande Inzettingen , in den Koophandel hadden weeten in te

voeren. En hier is een genoegfaam hulpmiddel ingefleld tegen de on-

rechtvaerdige locheningen en voorwendfels , daar in zulke gevallen ge-

rneenlyk gebruik van werd gemaakt. Dus worden door het naaftvolgen-

de Artikel, (dienende om alle gelegenheden van verwarringe en verlies

door de Bootsgezellen, enz. te vermyden) worden alle Perfoonen
, geld

aan boord brengende
,

gelaft om het in handen van den Schipper te con-

figneeren, die in zulken geval daar voor moet infhaan, en anders niet.

XIII. ARTIKEL. Fan Geld, enz. op Zee gejlolen.

Zoo een FaiTagier zicli in een Schip begeevende geld, of iets

anders by zich heeft , zal hy het den Schipper ter hand
ftellen. En zoo hy ( dit niet gedaan zynde) zegt dat hy
Goud of Zilver verlooren heeft, zal op zyn zeggen geene
verdere acht gegeeven worden , dan dat de Schipper , het

Scheepsvolk en de PafTagiers daar over onder eede onder-

vraagd zullen worden.

VER.
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VERKLARING.
Dit is, gelyk men ziet, ten naaften-by het zelfde als het veertiende Ar-

tikel der voorgaande /\fdi:elinge, met "dit verfchil alleen, dat in piaatfe

dat in 't vorige Gebod den iïchipper, het Scheepsvolk £nz. geen eed op-

gelegd wordt in gevallen van deezen aart; dat gebrek hier is vervuld, en

alle Perfoonen vaarende in een Schip daar eenig geld en andere goederen

van waarde vermift worden , zyn verpligt onder eede te verklaaren of

zy 'er iets van weeten.

XIV. ARTIKEL.
7'^an de Depofitarijfen , dm ontvangst Jochenende van V getie hun

te beivaaren ii'as gegeeven, en hunne Jtraffe.

Indien een Depofitaris onder eede , of by gefchrifte , den

ontvangll van 't gene hem toevertrouwd is ontkent , en na-

derhand door getuigen overtuigd of het gedeponeerde goed
by hem gevonden wordt , zal hy het dubbel reftitueeren

\

en daar en boven geftraft worden als een die aan een' op-
zettelyken mein-eed fcliuldig is.

Dit eifcht geene Verklaring.

X y. ARTIKEL.-
Indien Kooplieden of PafTigiers dienftbaare menfchen van an-

dere Lieden onder hunne bcwaringe aan boord hebben ; of
zoo een Schipper, wien eenige Slaaven zyn toevertrouwd

in eenige Stad , Haven , of aan eenige Kuft komt , en
eenig Perfoon of Perlbonen daar aan de wal gaande, het

gebeurt dat , terwyl zy aan Land zyn , het Schip door
Dieven of Zeerovers vervolgd wordt, en op het gewoone
Sein zich in Zee begeeft, zodanig dat beide het Schip
en de Kooplieden en het Goed der Paffagiers gered wordt;
zullen alle goederen en effecten der genen die aan de
Wal gelaaten waren hun wedergegeeven worden. En
zoo eenige van hun naderhand een proces tegen den
Schipper wilde aanvangen om dat hy hen aan de Wal
gelaaten heeft op eene plaats geinfefteerd door Dieven,

zullen

?
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zullen ty 'er niets mede obtineeren ; om dat de Schipper

en het Scheepsvolk genoodzaakt waren den Zeerover te

ontvlieden. Maar zoo een Koopman of Schipper eens

anders Slaaf die onder zyne bewaringe was verliefl, zal

hy den Heer of Meefter reftitutie doen.

VERKLARING.
Om dit Artikel des te beter te verftaan, is het nodig te weeten, dat,

gelyk in de meefle andere gevallen , zoo in Oorlog , de gewoontens der

Ouden zeer veel verfcheelden met die van den tegenAvoordigen tyd ; en

byzonderlyk van Krygsgevangens , die voor het meerendeel tot Slaaven

gemaakt werden , dat is te zeggen dat zy altoos dienflbaarmoeflen blyven.

En fchoon men by befchaafde Volken eenig aanzien toonde voor hunne

hoedanigheid of rang, werden de gemeenen verkoft, gelyk nu de Negers

die wy in Guiné gaan koopen, en naar de Plantaadjen in America brengen.

En -in deezen zin moet men de Slaaven en dienflbaaren verftaan daar hier

van gefproken wordt, en onderfteld worden de zorge van Schippers,

Kooplieden of PalTagiers aanbevolen te zyn , welke door deeze Wet on-

der de verpligtinge liggen van dezelve zoo naauw gade te liaan, dat zoo

't by toeval gebeurde dat zy aan de Wal gelaaten werden, de Perfoonen

onder wier bewaringe zy gefield waren verantwoordelyk voor dezelve

en verpligt zouden zyn de Perfoonen, of hunne waarde aan de Eigenaars

weder ter hand te ftdlen.

XVI. ARTIKEL.
Fan Geld geleend op Scheeps Intrejl , enz.

Zoo Schippers of Kooplieden Geld leenen tot hunne Rei-

zen, de Goederen, Htmr, Schepen en Geld vry zynde,

zullen zy geen gebruik maaken van zekerheid , 't en zy 'er

eenig fchynbaar gevaar ware of van de Zee , of van de

Zeerovers. En van Geld dus geleend zullen de Leeners

Scheeps -Intreft betaalen aan den üitleener.

VERKLARING.
Door deeze Wet fchynen de Koop- en Zeelieden ,

geld leenende om het

te gebruiken tot hunnen Koophandel ter Zee
,
gelaft te worden om 'er

Scheeps-Intreft van te betaalen ; welke (gelyk airede aangemerkt is) veel

hooger was dan die betaald werd voor geld te Lande op zekerheid of onder

borgtogt opgenomen ; om dat de rifico veel grooter was : Want by de

Rh o-
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Rho DIERS, als 'er geld geleend was op Scheeps-Intreft, was de rifico

voor den Uitleener, die daarom een zeer groot aandeel had in de winften

die 'er mede gedaan werden. Zoo dat het in der daad de Uitleenders wa-
ren die handel deeden met hun eigen geld , door de beftelling van Zeevaa-

];ende Perfoonen die goed vonden deezen handel ais commiffionarifTen te

dryven ; en die zelfs ongetwyffelt groot profyt voor hun zelven deeden
met hec dus geleende geld , behalven het aandeel dat zy gehouden waren
aan de Uitleenders te geeven voor 't gebruik van hun geld , en voor 't ge-

vaar daar het aan onderhevig was.

XVII. ARTIKEL. Van Geld opgenomen in Compagnie.

Zoo een Zeevaarend Perfoon van eenen die met hem in com-
pagnie doet geld leent tot gebruik der Compagnie, en
dat 'er Artikels van opgefteld worden of voor ééne Reize

,

of voor een' langer tyd dan de Compagnifchap ftaat te

duiiren; indien de Perfoon die 't geld ontvangt het den
Eigenaar op den beftemden tyd niet wedergeeft, en het

naderhand verlooren gaat door brand, diefltal, of fchip-

breuk , zal de Uitleener geen deel in 't verlies hebben

,

maar zekerheid voor zyn geld krygen. Maarzoo, voor
't verfchynen van den tyd tot de Compagnifchap beftemd,

'er eenig verlies of fchade valt ter .Zee, zal 't verlies, zoo
wel als de winft tiifTciien iien beide verdeeld worden.

Dit heeft geene Verklaring nodig.

XVIII. ARTIKEL.
Van Perfoonen Geld op zekerheid opneemende, en naderhand

buiten ''s Lands gaande.

Zoo een Perfoon geld leenende voor een' zekeren tyd, na.

derhand naar een vreemd Land vertrekt; de beflemde tyd
verloopen zynde , zal het geleende betaald worden naar de
Wet van zekerheid. Maar zoo 'er geen middel is om vol-

doening te krygen, en het geld noch in de handen van
den Leener blyft, zal hy Scheeps-Intreft betaalen geduu-
rende de gantfche tyd zyner afweezendheid.

M VER.
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VERKLARING.

Ik liebbbe "alrede eenig verflag gedaan van het verfchil dat by de Rhodiërs-

was , tiiflchen de Intr^fl die men betaalde voor geld te Land opgenomen

en daar werd gebruikt , en dat 't welk door Zeevaarende Perfoonen opge-

nomen werd om het te befteeden voor goederen of waaren, die by wyze

van Koophandel naar vreemde Landen Honden overgevoerd te worden.

Ik hebbe dcsgelyks aangemerkt dat in 't laatfte geval de Uideenders veel

groocer intreflen mogten trekken dan in het eerfle, om dat hunne rifico

grooter was. Nu is het voorneemen deezes Artikels alleen , te beveelen

dat de zelfde Intrefl betaald zoude worden van geld geleend door een' man
die zich naderhand naar een vreemd Land begeeft, geduurende den tyd

dat hy uitlandig blyft; om dat de Wetgeevers billyk vonden den Uitleen-

ders eenig buitengewoon Voordeel toe te wyzen voor de ontry vinge en te

leur ftellinge, mitsgaders voor 't gevaar dat hun geld in zulke gelegenheden

zoude kunnen loopen.

XIX. ARTIKEL.
Fan V huuren van Schepen en van Godspenningen te geeven.

Zoo eenige Perfoon een Schip huurende en een Godspenning

geevende, naderhand zegt dat hy 't niet van node heeft,

zal hy zynen Godspenning qtiyt zyn : "maar zoo de Schip-

per van 't accoord afgaat, zal liy denoop-nia het dub-

bel van den Godspenning geeven.

Dit Artikel behoeft geene Verklaring.

XX. ARTIKEL. Fan Certe- Partyen.

In 't huuren van Schepen zullen de Certe- Partyen niet dug-

tig weezen, zoo zy niet gezegeld zyn; en de penaliteiten

kunnen 'er met toeftemminge der Partyen in gezet wor-

den. Maar zoo 'er geene Certe-Party is, en de frchipper

of de Huurder hun woord niet houden : gelyk by voor-

beeld , als de Koopman den Schipper het bedongen geld

niet geeft, zal hy hem de helft van de huur betaalen; of

200 de laatfte zyn woord breekt, zal hy den Koopman de

helft van de huur betaalen.

XXL
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XXI. A R T I K E L.

Van Schippers of Eigenaars van Schepen in Compagnifchap

met elkatider.

Zoo twee Schippers of Eigenaars van Schepen woordelyk in

Maatfchappy treeden , bekennende dat zy 2,uks gedaan

hebben in vorige tyden, en over en weer de voorwaar-

den daar van hebben nagekomen, en altoos het verfchul-

digde van elke Lading betaald hebben ; in gevalle eenig

ongeval aan een van beide Schepen gebeurt, of in ballail,

of geladen zynde , zal dat 't welk behouden is een vierde

deel van de fchade draagen , fchoon hunne Maatfchappy

begonnen is zonder eenig gefchreeven Inflrument : maar

zoo 'er Artikels in gefchrift zyn, zullen zy duchtig en

krachtig weezen ; en de dingen die behouden zyn , zullen

in Contributie moeten komen met die verloren zyn.

XXII. ARTIKEL.
Van Kooplieden een geheel Schip huwende.

'Zoo een Koopman een Schip huurende om het zelf geheel

te laaden , zal de Schipper 'er niets inbrengen dan Water

,

Voorraad, Touwen, enz. en ander noodzakelyk Scheeps-

want. Echter zoo de Schipper andere goederen in 't

Schip wil doen, mag hy het doen, als het dezelve kan

voeren. Maar zoo de Koopman daartegen protefteert in

tegenwoordigheid van drie getuigen , en dat het vervol-

gens in Zee gebeurt dat 'er eene Uitwerping gedaan moet
worden, zal de Schipper de fchade lyden; maar zoo de

Koopman het niet verbiedt, zullen zy tot de voorgemelde
fchade contribueeren.

M a XXIII.



pa ZE E.RECHTEN DER
XXIII. ARTIKEL. Fan de Duchtigheid van Certe-Partyew..

Zoo 'er eene Certe- Party in weezen is tufTchen den.Koop-
man en den Schipper, zal zy duchtig zyn; en fchoon de

Koopman het Schip niet volkomen bevracht , zal hy de

huur betaalen volgens den inhoud van dat Inftrument.

De voorgaande Artikels hebben geene Uitlegging nodig.

XXIV. ARTIKEL.
Fan Belet/els en Ferhinderingen in Reizen.

Zoo de Schipper de halve huur of vracht ontvangen heb--

bende, en t'zeil gaande, de Koopman te rug wil keeren

tegen de Certe -Party aan, verbeurt hy de fom die hy be-

taald heeft voor dat beletfel. Maar zoo de Schipper de Ar-
tikels breekt , zal hy de waarde van de geheele vracht aan

den Koopman verbeuren,.

verklaring:
Op dat de Leezer dit Artikel niet verwarre mer het twintigfle deezes

FragmentSj'tw^Ik desgelyks handelt van Penaliteiten, aan zulke opgelegd,,

die een Schip gehuurd hebbende , daar naa afzien van hunne accoorden,

welke verfchillende zyn met die waar van in dit Artikel wordt gefproken

;

moet ik hem te binnen brengen dat daar gefproken wordt van woordelyke

bedingen en accoorden in 't huuren van Schepen aangegaan, in plaatfe dat

de Penaliteiten hier gemeld het breeken betreft van Certe - Partyen , welke
gefchreeven Uuur -Cedels zyn behoorlyk ondertekend en gezegeld. En
daar en boven wordt hier eigentlyk gefproken van beletfels die gedutirende

de R'eize kunnen voorkomen.

XXV. ARTIKEL. Fan Fertoevinge, tnz.-

Zoo een Schip door den Koopman opgehouden wordt in

eenige Haven tien dagen langer dan 'er by de Certe-Party

bedongen is , zal hy het Scheepsgezelfchap van eeten en
drinken verzorgen; en zoo 'er noch tien dagen verloo-

pen, zal de Koopman de huur betaalen en 't Schip ver-
laaten , 't en zy hy zich gewillig toone om eene rede-

lyke fom te voegen by die welke van te voren bedongen
was; als hy deeze betaald heeft, kan hy vertrekken wan-
neer het hem gelegen komt.

XXVL
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XXVI. ARTIKEL.
fan Schippers of Scheepsvolk aan de Wal liggende , of'

achteloos zjnde.

Indien de Schippers of eenige van ''t Bootsvolk aan de Wal
liggende, het Schip in hunne afweezenheid komt te ver-

gaan, het zy by dage of 's nachts, zal de Schipper of het

Scheepsvolk dus aan deWal liggende de fchade draagen; en

die in 't Schip zyn gebleeven zullen vry zyn. En welke

fchade een Schip overkomt door iemants achteloosheid

zal den Eigenaar vergoed worden door den Perfoon door

wiens verzuim het ongeluk gebeurd is.

De voorgaande Artikels zyn duidelyk genoeg.

X X V 1 1. A R T I K E L.

f^an Schipbreuk, geleeden door verzuim van den Schipper

of het BootsvoIL

Zoo een Schip met Koopmans of Compagnies Goederen in

Zee gaat, en daar reddeloos wordt, of vergaat door ver-

zuim van den Schipper of de Matroozen, zullen de ge-

borge goederen gebragt worden op een veilige Plaats vry
van alle gevaar. J\laar zoo door getuigen beweezen wordt
dat de Schipbreuk veroorzaakt is door een tempeeft, zal

zoo wel al wat 'er overblyft van 't Schip , als van de goe-
deren ,. tot Contributie gebragt worden ; en de Schipper de
helft van de waarde van de vracht behouden. En 'in-

dien in zulken geval iemant zyne CompagnifcJiap in eene
reize ontkent, en door drie getuigen overtuigd wordt,
zal hy zyn aandeel betaalen , en daar en boven de ftraife

zyner locheninge ondergaan.

VERKLARING.
Men ziet dat door deeze Wet verder voorzien is in- het: beflilTen van

gefchillen, die waarfchynlyk zouden kunnen ontflaan tufTchen Lieden be-

lang hebbende in eene Schipbreuk; daar by uitdrukkelyk bevolen worden-
M 3 de,
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de, dat, zoo op eenigerhande wyze zulk een ongeluk gebeuren mogt door

achteloosheid of verzuim des Scheepsvolks, dan de Lading, zoo zy gebor-

gen is, voor de Kooplieden bewaard zal worden, vry van alle Contributie

voor de fchade van 't Schip ; hatende de andere zaaken , betreffende de

fchade die aan de goederen kan zyn gekomen, over, om afgedaan te wor-

den volgens de andere voorgaande Statuten raakende Zaaken van dien

aart. En het Slot deezes Artikels vervat een zeer billyk reglement , aan-

gaande Perfoonen die woordelyk deel genomen hebbende in eenig Schip of

deszelfs Ladinge, in geval van zulk een ongeluk, zouden willen ontken-

nen dat zy 'er geïnterreffeerd in zyn, om de betaling te ontgaan van een

gedeelte van 't verlies naar gelang van 't gene zy van de winfl begeerd

zouden hebben ; waar van behoorlyk overtuigd , moeden zy hun aandeel

van 't verlies betaalen, en boven dien volgens de Wet geftraft worden voor

hunne bedriegiyke locheninge.

XXVIII en XXIX. ARTIKEL.
Van het 'vertoeven van Schepen in Havens, en Schipbreuk

of andere fchade daar uit voortkomende

XXVIII. ARTIKEL.

'Zoo een Schip in de Haven wordt opgehouden door een

Koopman of Compagnon, zodanig dat het op zyn be-

llemden dag niet uit de Haven kan zeilen , en dit Schip

naderhand door Zeerovers genomen wordt , of vergaat

door Brand of Schipbreuk , zal liy die oorzaak van deeze

ophoudinge is de fchade betaalen.

XXIX. A R T I K E L.

Zoo een Koopman in eene Haven daar de Certe- Party

gemaakt is, het Schip op den beilemden dag niet laadt,

en het naderhand eenige fchade komt te lyden door .Zee-

rovers, Brand of Schipbreuk, zal de Koopman alle de

fchade betaalen ; maar zoo Jiy 't laadt op den beilemden

dag, of daar voor, en 'er dan diergelyk een ramp gebeurt,

iullen zy beide contribueeren.

Dceze beide Artikels zyn iian zelfs klaar,

XXX 5
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XXX, en XXXI. ARTIKEL.
Van Schepen die 'verkoren zyn, en des Koopmans geld geborgen.

XXX. ARTIKEL.
Indien een Koopman een Schip bevracht, geld met hem nee-
mende, en 'er eenig ongeval aan het Schip gebeurt, zodanig
dat het aan Hukken wordt gebroken, en de goederen ver-

looren gaan ; 2.al alles wat van 't Schip of de goederen
geborgen kan worden aan eene Contributie onderhevig zyn

;

maar de Koopman de tiende bctaalende , zal zyn geld

behouden. En zoo hy alleen ontfnapt zonder eenig ge-

reedlchap van het Schip aan te grypen , zal hy flechts

de helft van de huur betaalen, volgens de Certe - Party

;

maar zoo hy gebruik maakt van iets dat tot het Schip be-

hoort om zich zelven te redden , zal hy het vyfde deel van
't geborgen geld betaalen.

XXXI. ARTIKEL.

Zoo een Koopman een Schip bevracht, en 'er eenig onge-

luk gebeurt, zal het gene aan beide kanten geborgen- is on»
derhevig zyn aan eene Contributie. 2Loo 'er geld gebor-

fen is, zal het een vyfde betaalen; en de Schipper en
e Matroozen zullen hun uiterfte bell doen om het te

bergen.

Dit behoeft geene Verklaring.

XXXII. ARTIKEL,
Van een Schip dat in Zee Jleekt op eene vrachf , of in Coni"

pagnifchap, en Schipbreuk lydt.

Indien een Schip , door een Koopman gelaaden 'zynde , in

Zee fteekt, het zy op eene vracht, of in Compagnifchap

,

en het zelve eenig ongeval overkomt, zal de Koopman
den Eigenaar de halve vracht niet betwiften ; en wat van
de goederen geborgen is, zal , gezamentlyk met het Schip,

aan.



'oS ZEE-RECHTENDER
aan eene Contributie onderhevig weezen : doch ioo de

Koopman , of Compagnon , vooraf eenig geld gegeeven
heeft 5 zal alles gefchieden volgens de form van 't gefchree-

ven Accoord tuflchen Jien gemaakt.

DU Artikel kan Verklaring ontbeeren.

XXXIII. ARTIKEL.
fan Ongevallen een Schip overkomende naa dat het ont-

laaden is.

Zoo een Schipper de goederen ontlaadt in de beftemde Ha-
ven, en het Schip naderJiand cenig ongeluk lydt, zal de
Koopman hem de volle vragt betaalen ; en de ontlaade

goederen, mitsgaders het Schip, zullen veilig zyn van
wege de PaiTagiers. Maar zoo 'er iets in 't Schip blyft

zal het onderhevig zyn aan eene Contributie met het

Schip.

VERKLARING.
Wat hier verdaan wordt door de ontlade goederen en Schepen, die,

geborgen zynde, veilig zullen zyn van wege de Paflagiers, fchynt wat
duider: wat my belangt, ik ben van gevoelen, dat in zulke gevallen den

Paflagiers geene vergoeding was toegedaan van de fchade die zy aan

boord aan hunne Klederen en perfoneele behoeften konden geleeden heb-

ben ; dewyi zy zich daar flechts toevallig bevindende, en geen belang

in de Reize hebbende, het miflchien niet billyk geoordeeld werd, dat de

goederen van een' Koopman , die het Schip gehuurd en de vracht betaald

heeft, eenig deel zoude hebben aan 't verlies geleeden door een' Pafla-

gier, daar hygeen voordeel van te verwachten had. Zonder deeze uitleg-

ginge of uitbreidinge van hetzelve, kan ik niet zien hoe de laatde fpreuk

van dit Artikel overeen gebragt kan worden met de onmiddelyk voorgaan-

.de woorden.

0V#
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XXXIV. ARTIKEL. ,

Van Goederen bedor^jen in V Ruim , door Lekkaadje of IVater.

Indien een Schip Linnen of Klederen inJieeft , zal de Schip-

per maaken dat hy goede Zeilen of Dekkleeden aan boord

heeft, op dat de Goederen niet befchadigd worden door
het invloeyen van 't water in tyden van llorm. Zoo de

Durk te vol is, zal de Schipper daar terllond kennis van

feeven aan de genen die Goederen aan Boord hebben, op
at zy gevifiteerd kunnen worden ; en 200 de Alatroozen

den Schipper daar niet van verwittigen, en de Goederen
bedurven worden , zal de Schipper , mitsgaders het Scheeps-

volk de fchade vergoeden : Maar zoo het blykt, dat de
Schipper en zyn Scheepsvolk verklaard hebben dat de

Durk te vol was, en gezegd dat de Goederen verplaatft

moeten worden , en de genen die ze in 't Schip gedaan

hebben zulks verzuimen ; zal noch de Schipper , noch

het Bootsvolk, gehouden zyn de fchade te vergoeden.

VERKLARING.
Dit Artikel behelll: een zeer pryfTelyk Reglement om de Schippers en

"het Bootsvolk te noodzaaken zorg te draagen voor de Ladinge , en het

oog geftadig te hebben op het Ruim , om te zien of 'er water in is , en te

bezorgen dat alles in een' behoorlyken ftaat blyve. Ook is 'er niets bil-

lyker dan dat de fchade, veroorzaakt door verzuim en achteloosheid van
den Schipper en zyn Scheepsvolk, door hen vergoed worde, anders zou-

den zommige van hun zoo weinig werks maaken van Koopmans Goede-
ren, dat zy naauwelyks de moeite zouden willen neemen van ze te ftouweii

in plaatfen van het Ruim daar zy veiligfl zyn : En aan den anderen kant is

't niet minder redelyk , als de Schippers en hun Volk zich van hunnen
pligt quyten , door de Eigenaars van de Goederen te waarfchuwen van 't

gevaar daar zy in zyn , en deeze des niet tegenftaande weigeren dezelve te

doen verplaatfen, dat dan de Eigenaars het verlies, dat zy niet hebben
willen voorkomen, alleen draagen.

N XXXV.
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X X X V. A R T I K E L.

Van een Schip zyn Dragt ligtende in nood.

Indien een Schip tyn Mafi; by toeval verlooren liebbendcj

of dezelve gekaj^t zynde , in dien nood eenig gedeelte van

zyn Lading over boord gooit, zullen alle de Matroozen,
Kooplieden en Goederen, en 't gene van \ Schip behou-

den is gebleeven , aan eene Contributie onderlievig zyn.

XXXVI. ARTIKEL.
Fan Schepen malkander ofvevzeilende.

Indien een Schip onder Zeil by dage een ander overzeilt dat

in de Haven ten anker legt, of dat zyne Zeilen ingehaald

heeft, zal al het verlies en fchade komen op den Schipper,

en de PalTagiers en deGoederen van iiet onder zeil zynde

Schip 5 welke aan eene Contributie onderhevig zullen

weezen. Zoo 't by nacht is, zal het Schip dat zyne Zei-

len inhaalt een licht uitzetten , of dat niet hebbende , het

gevaar trachten te voorkomen door roepen en fchreeuwen ,

dit beide verzuimd zynde en het Schip vergaande , is 't

hun eigen fchuld ; en zulks behoorlyk beweezen zynde

^al 'er geene vergoeding door het ander gedaan worden.

Maar zoo de genen die 'c beftier over de Zeilen hebben

achteloos zyn , en de Commandeur van de Wacht te ilaa-

pen ligt, zal het Schip dat zyne Zeilen uit heeft, ge-

houden worden voor den Bewerker van dat ongeluk, en

de fchade van het overzeilde Schip vergoeden.

VERKLARING.
Het voorgaande Artike] had geene Verklaring nodig, maar dit al; de-

wyl eenige van deszefs Byzonderheden vry wat hard fchynen : Avanc

fchoon het ten hoogflen redelyk is , dat een Schip 't welk een ander over-

zeilt, dat, in geen' zeüenden ftaat zynde, het gevaar daar het mede ge-

dreigd wordt niet kan myden , is het zeer hard dat de goederen van den

Koopman voor den fchuld der Matroozen zouden moeten boeten, daar

hy geen deel ter waereld aan heeft; en noch onverantwoordelyker is 't,

«kc onfchuldige Paffagiers (die miiichien ia 't geheel van de Zaak iiiets;

weeten)
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veeten) zouden lydenvoor de quaadaardigheid, onwectendhcid of verzuim
van wêerbarflig Scheepsvolk.

Echter fchynt het dat het voorneemen van de Rhodifche Wetgeevers
geweell is alle Perfoonen , zonder onderfcheid , door de krachtige be-

weegreden van hun eigen belang te noopen om hun uiterfle beft te doen
tot voorkominge van alle ongevallen; en de voornaanifte zorg van alle

Zeevaarende Perfoonen behoorde in der daad te ftrekken tot vermydin-
ge van zulke gevaarlyke ontmoetingen en voorvallen. Doch vermits het

voor een Schip dat ten anker legt, of zyne zeilen in geen' ftaat heeft om
fchielyk zynen koers te veranderen, onmogelyk is zulke ontmoetingen te

ontvvyken, is het Schip dat zyne Zeilen uit heeft, en een' anderen weg
kan n'eemen, volgens de Wet, fchuldig aan de fchade die een ander Schip,

't welk het overzeild , overkomt; en niets is redelyker dan dit. Indien de
fchade veroorzaakt is door de nalatigheid der genen die ze lyden , moeten
zy ze zelfs draagen ; want zoo een Schip in eenen duifteren nacht op eeni-

ge rede ligt, geen licht uitzet en geene wacht houdt, kan een ander, daar

ontrent zeilende, het zelve buiten zynen fchuld overzeilen, zonder het ge-

vaar gewaar te worden eer 't ongeluk gebeurd is; daarom moet 'er goede
en geregelde wacht gehouden worden, zoo wel daar als in Zee, en desgelj-ks

licht uitgezet worden , waar door zy van verre kimnen gezien en dus be-

hoed worden voor zulke ongevallen.

XXXVII. ARTIKEL.
yan een Schip dat ^verhoren is, de Lading behouden zynde.

Indien een Schip by ongeval vergaat, en de Goederen der
Kooplieden en PalTagiers echter geborgen worden ; zullen

de Goederen hun vyftiende betaalen , maar de Kooplieden
en PalTagiers zullen den Eigenaar van iiet Schip niet be-

taalen.

XXXVIII. ARTIKEL.
Van Schepen gelaaden met Kooruy en van een* Storm heloopen.

Zoo Schepen gelaaden met Graanen van een' Storm wordt
overvallen , zal de Schipper zorg draagen om goede Dek-
kleeden of Zeilen te geeven, en Jiet Sclieepsvolk den Burk
klaar houden ; en zoo zy dit verzuimen en 't Koren daar
door nat wordt , zal het Scheepsvolk de fchade alleen

draagen: maar zoo de Graanen befchadigd worden door
:' N 2 den
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den Storm buiten hunnen fchuld , ^al de fchade gedraagen

worden door den Scliipper en 't Scheepsvolk , gezament-

lyk met de Kooplieden; en de Schipper en zyn Scheeps-

volk zullen een honderfte gedeelte trekken van "'t gene

bewaard is geworden. En als het Schip in Zee geligt moet
worden, zal de Koopman eerft iets over boord gooyen,
en dan moet het Scheepsvolk zyn voorbeeld volgen r.

maar zoo een van hun naderhand iets fteelt, zullen zy
het dubbel wedergeeven , en alle foort van profyten ver-

liezen.

XXXIX. ARTIKEL.
Van gelaade Schepen ^ buiten hunnen koers vaarende en

'Vergaande.

'Zoo een Schip 5 t'zeil gaande , gelaaden met Koren, Wynen,
of Olie 5 buiten zynen koers gevoerd wordt door den

Schipper (zonder des Koopmans toeftemminge ) en daar

Schipbreuk lydt , de Goederen en de Lading geborgen

wordende , zal de Koopman niets lyden by ^t ongeluk aan

't Schip overgekomen , om dat hy niet gezind was die

Plaats aan te doen. Maar indien , als liet Schip onder

xcil is , de Koopman tegen den Schipper zegt , dat hy
noodwendig eene Plaats moet aandoen die in de Certe-

Party niet gemeld is, en het Schip daar vergaat, de Lading

geborgen wordende , zal de Koopman dat Schip aan den
Eigenaar vergoeden : maar zoo de zaak met hunne weder-

iydfche toeftemming ondernomen was, zullen zy contri--

bueerea voor de fchade.

De voorgaande Artikels zyn van zelfs klaar.

XL. hK'



R H o D I E R S, II. HoorfiST. . lor

X L. i^ R T I K E L.

Fan de Schipbreuk van Schepen , uit welke kojlelyke Waaren en

Goederen geborgen zyn.

Zoo eenig Schip Schipbreuk lydt, en des niet tegenftaande

een gedeeke van Schip en Goederen geborgen worden;
200 de PalTagiers Goud, Zilver, Fluweel, Paerlen of Edel

Gefteente by zich hebben , zal 't geborgen Goud het tien-

de en het Zilver het vyfde betaalen : en zoo de Fluweelen

niet befchadigd zyn , zullen zy het tiende betaalen, gelyk

Goud; maar zoo zy 't zyn, zal de fchade 'er afgetrokken

worden , en 't overige contribueeren , en de Paerlen , zoo
als zy gefchat 2ullen worden , gelyk haar gewigt van
Goud, zullen mede tot de waarde van 't Schip betaalen.

VERKLARING.
Door het woord Parel, in dk Artikel gemeld , hebbe ik het Griekfch

Margarita overgezet. De Latynfche vertaling heeft Unio.

X L I. ARTIKEL.
Fan Schepen verlooren ^ en de Goederen der Pajfagiers behouden

zynde.

Zoo eenig Schip reddeloos geworden of verlooren is ,, en
dat 'er PalTagiers aan boord en Jiunne Goederen met pak
en 2ak geborgen zyn , zullen zy tot het verlies van 't

Schip contribueeren : en zoo twee of drie Paffiigiers hun
Geld verliezen, zullen alle andere (naar hun vermogen)
mitsgaders het Schip contribueeren tot het verlies van iiun

Geld.

Ns XL II
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X L 1 1. A R T I K E L.

Van een Schip met Goederen gelaaden , en lek ivordende.

Zoo een Koopvaardy- Schip niet dicht is en lek wordt, de La-

ding daar uit genomen zynde , zal 't aan des Schippers

Keure ftaan dezelve in een ander Sclüp te laaden , of weder

in 't zelfde, als het gebreeuwd is; en dit niet gebreeuwd

of gekalfciterd zynde, zoo de Schipper aanneemt dezelve

in een ander Schip naar de beftemde Haven te brengen,

zal de Koopman de volle vracht betaalen.

XLIII. ARTIKEL.
J^an UiHverpinge en Schade in eenen Storm.

Zoo een Schip van een' Storm beloopen wordt , en 'er eene

Uitwerping moet gedaan worden, of als de Raas, Mas-

ten, Roer, Ankers of de Scheeps-Boot gebroken is, zal

alles wat behouden gebleeven is van 't Schip en de Goede-

ren tot de fchade contribueeren.

De voorgaande /Artikels kunnen Verklaring ontbeeren-

XLIV. ARTIKEL. Fan andere Schade in Tempeejlen.

Zoo een Schip Goederen aan Boord heeft, en in eenen Storm

Maften, Roer, Booten, enz. verliefl, en door de hevig-

heid van 't Onweer de Goederen nat worden , zal 'er eene

Contributie plaats hebben : maar zoo de Lading meer be-

fchadigd is door den Durk dan door den Storm, zal de

Schipper evenwel zyne volle vracht trekken , maar de

Goederen moeten overleveren met dezelfde maat en in den

2elfden ll:aat als hy ze heeft ontvangen.

VERKLARING.
Dit Artikel vervat eene zonderlinge Voorziening om te beletten dat

Koopmans Goederen befchadigd worden door verzuim van 't Scheepsvolk,

door niet behoorlyk te zorgen voor het Ruim en de Pomp, 't welk dikwyl

groote
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groote fchade toebrengt aan de Eigenaars der Ladingc ; voor 't welk de

Schippers door deeze Wet billyk mo_-tén boeten, verplicht zynde de Goe-

deren (het gevaar der Zee alleen uirgezonderd) weder over te leveren in

den zelfden Ilaat en met dezelfde maat als zy dezelve ontvangen hebben;

en aan den anderen kant wordt den Koopjnan opgelegd de volle Vracht

of huur te betaalen. Wat nu aangaat de Wet die den Schipper verplicht

dezelfde maat van Goederen in djnzelfden ftaat waar in hy dezelve ont-

ving weder te leveren, dat is in zommige gevallen onmogelyk; dewyl 'er

Goederen zyn, welke, eens nat zynde, niet weder tot hunne eerfte deugd
en waarde te herflellen zyn, kunnen zy gevolglyk niet in den zelfden flaat

weder overgeleverd worden. Waar door het klaar is , dat, vermits geene

Wet eene onmogelykheid gebied , hier alleen verftaan moet worden,

dat, indien door verzuim van den Schipperen het Scheepsvolk de Goe-
deren in 't Schip befchadigd worden, hy de fchade moet draagen.

XL V. ARTIKEL. Fan V Bergen van iets van een Wrak.

Indien een Schip op Zee door Warl winden verraft wordt,

of Schipbreuk lydt , en iemant iets bergt van het Wrak

,

die zal een vyfde hebben van 't gene hy bergt.

XLVL ARTIKEL.
Tan Matroozen vergaande ineenen Stormden van de Scheeps-Boot,

Zoo het touw breekt, en de Boot wegdi-yft van liet Scliip

met Matroozen in dezelve , en zy op Zee vergaan, zal

de Schipi^er hunnen Erfgenaamen een gelieel jaar Wedde
betaalen. En zoo iemant de Boot vindt, en. bergt, die

moet alles wedergeeven zoo als hy 't gevonden heeft, en
een vyfde deel hebben voor bergloon.

X L V 1 1. ARTIKEL.
Kan verongelukte Goederen .^ opgevifcht in Zee.

Zoo Goud of Zilver , of iets anders , uit Zee opgevifcht

wordt acht Cubiten diep , zal die 't opvifclit een derde

hebben; en indien vyftien Cubiten, zal hy de helft heb-

ben, om de diepte: en 200 'er iets door den Vloed op
Strand wordt geworpen , en opgenomen maar één Cubit

diep , zal de Vmder een tiende deel hebben.
VER-
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VERKLARING.

De drie voorgaande Artikels bepaalen de beloningen toekomende aan
Perfoonen die verongelukte Goederen vinden en bergen, gelyk drie van
de vier volgende de ftrafFen ftatueeren van Lieden die eenig deel van een
verongelukt Schip -fleelen of bederven, of op eenigerlei wyze fchade toe-

brengen aan , of de fchade verzwaaren van Menfchen die zich in zulken

ongelukkiger! toefland bevinden: en vermits de omflandigheden van plaats,

enz. verfcheiden zyn , zyn de loonen altoos overeenkomftig met het ge-

vaar uit het welk de Goederen gered worden; het zeer redelyk zynde,

dat een' Perfoon die Goederen opvifcht uit de volle Zee, een grooter

loon vergund wordt, dan aan een' die ze op het Strand der Zee gewor-

pen vindt.

X L V 1 1 1. ARTIKEL.
Fan Perfoonen , die vei^ongelukte Goederen met geiveld iveg-

neemcn. c<'s-^-^l-^^-^t.f

Al wie iets met geweld uit een Wrak wegneemt , zal het

viervoudig wedergeeven.

Dit Artikel is getrokken uit den tweeden Titel des elfden Bocks , en van zelf

klaar.

X L I X. ARTIKEL.
Van Lieden die Schippers dwingen om f zeil te gaan.

Al wie het Publyk een byzonderen Lall oplegd , en een'

Schipper dwingt om t'zeil te gaan, zal niet alleen draa-

gen het verlies en de fchade van een Schipbreuk, maar ge-

llrengelyk geftraft worden.

Dit Artikel is getrokken uit den vyfden Titel des voorgemelden Boeks

,

en fchynt zoo klaar niet dat het geene Uitlegging nodig zoude hebben.

Ik zoude in der daad verlegen geweefl zyn om den zin van hetzelve te

vinden , indien het Summarium dat 'er voorgeplaatfl is niet klaarder ge-

weeft was dan het Artikel zelf , in 't welk de woorden om t' zeil te gaan

flechts te verftaan gegeeven worden, maar uitgedrukt zyn in het Summa-
rium: Dit vergeJeeken met het Artikel daar het voorflaat, vindeik den

zin
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zin te weezen, Dat, indien een Koopman of ander Perfoon by eenige gelegenheid

een Schipper mogt dwingen om t' zeil te gaan tegen zynen wille en dank , en 'er

naderhand eenige ramp of ongeluk mogt gebeuren aan het Schip , de Perfoon die

den Schipper ged-ivongen heefi om r' zeil te gaan verantwoordelyk zoude zyn voor

alle de fchade; 't welk in der daad ten hooglten rcddyk is.

Ik bekenne dat dit zeer vreemd uitgedrukt is in dit Artikel , 't welk
woordelyk dus luid, ^l wie het Publyk een byzondeien Lafi oplegd, en den

Schipper 'daar toe dwingen , zal niet alleen, enz. JXiaar aangezien het woord
hnponere, 't welk ik vercaale door opleggen, desgelyks laaden kan beteke-
nen , en dat onus , 't welk ik overzet door laft, desgelyks zeer eigendyk de
laft oï lading van een Schip kan betekenen; en ook aanmerkende de volgen-
de woorden van het Artikel die Schipbreuk beireffen, of fciiade, in zulke
gelegenheden gefchiedende , is het klaar dat de rechte zin van die Wet niec
anders kan weezen dan ik ze hier verklaard iiebbe.

Belangende de woorden byzonder (privaat ) en publyk , ik ben van ge-
dachte dat zy hier eigentlyk genoeg gebruikt zyn; om dat wanneer een
Man een ander Perfoon zoekt te dwingen tegen zynen 'wille om belang te

neemen in private of byzondere zaaken , is het zekerlyk eene impofitie op
het publyk; want fchoon beledigingen , byzondere Menfchen aangedaan,
immediatelyk de Perfoonen raaken welken zy zyn aangedaan, raaken zy
mediatelyk den Staat in 't algemeen; die ontwyffelbaar wordt aangetafl door
eiken aanval die gedaan wordt op den Perfoon of de voorrechten van een
zyner Leden; 't welk klaar blykt uit het algemeene gebruik en toefhemmin-
ge van Koningkryken , Staaten en Burger Sociëten in de Waercld , die

het daar in eens zyn, dat het Publyk een recht heeft om misdaadeii te

ftrafFen, fchoon tegen private Perfoonen gepleegd; en dat zelfs zonder
de toeftemminge der Perfoonen aan wie het ongelyk gedaan is ; het niet
nodig zynde dat die incervenieere in des Misdadigers llraffe. Ook zien
wy in zulke gevallen dat, behalven dat de Voorfpraak van den Klager ver-
fchynt in de rechtsvervolginge van den Misdoender , de Procureur- Ge-
neraal in 't gemeen voor de Koninginne verfchynt; en 't zelfde gefchiedc

in andere Landen en Steden, daar de publyke Rechtsvorderaar, het zy
Procureur - Generaal of Hoofdfchout, den delinquant in rechte betrekt.

L. en L r. ARTIKEL.
Fan Perfoonen een Schipbreuk met geweld bejleelende , en

bei'Dovende.

L. ARTIKEL.
Al wie met geweld iets wegneemt van 't elendig overichot

van een Schipwrak, of eenig voordeel doet by zoo zwaar
een ongeval , zal den Eigenaaren eene viervoudige Reititu-

tie doen.

O LL AR-
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LI. ARTIKEL.

Indien iemant verongelukte Perfoonen noch zwaarder ver-

drukt, en met geweld eenige verongelukte Goederen weg-

neemt, naadat zy wedergeeven zyn, zal hy, zoo hy een

Vry-man is , tot eene ballingfchap van drie Jaaren veroor-

deeld worden; zoo 't een Man van geringen ilaat is, zal

hy geduurende dien tyd tot publyke werken gebruikt wor-

den ; en zoo een Slaaf, zal hy aan den zwaarllen en hard-

ften arbeid gezet worden.

VERKLARING.
Deeze twee laatfbe Artikels zyn getrokken uit den vyFden Titel des

LXII. Boeks der Digejla, en bepaalen de ftraffen , op te leggen aan Per-

foonen die Menfclien, welke het ongeluk gehad hebben van Schipbreuk

te lyden , befteelen, of op eenigerhande wyze verdrukken; welke flraffen

geproportioneerd zyn naar de oraflandigheden door welke deeze misdaaden

verzwaard of verminderd kunnen worden. Onze Zeehandelaars en Zeevolk

zouden zich gelukkig achten, indien zulke heilzaame Inzettingen plaats

konden krygen in alle Heerfchappyen van haare Majedeit, in zommige

van welke zy krachtig ontbreeken , en byzonderlyk op de Kuften van

Cornwall en /Valles, alwaar, zoo 'er een ongelukkig Schip op den Oever,,

op het Zand of Rotfen geworpen wordt, de ontmenfchte en onbefchofte

Inwoonders , verre van eenigen vriendelyken byftand of hulpe aan de in

nood zyndc Perfoonen te bieden , hun op de barbaarfte wyze berooven

van het elendig overfchot hunner verongelukte Goederen; hun de Klede-

ren zelfs die zy aanhebben uitfchuddende , en fomtyds deeze rampzalige

Menfcben vermoordende, die een gunfliger lot gevonden zouden hebben

in 't midden van de Golven van den Oceaan, dan in de ongenadige han-

den van deeze ontmenfchte Kull-Bewooners.

De Wetten der Rhodiërs waren zoo geacht by de oude Romehsn,

dat zy eenpariglyk aangenomen waren als de Regel van alle Zee-Zaaken,

uitgenomen in gevallen waar in zy regelrecht tegen de eige Wetten van

hun Land aanliepen. En vermits het bedrog en de oneerlykheid der

Menfchen middel gevonden hadden om het eerfte oogmerk en voornemen

der eerfte Redijche Wetgeevers te leur te ftellen , bezorgden de Ruincincn

dat die misbruiken verbeterd werden door zommige verklarende Byvoeg-

fels tot de voorgemelde Wetten; voor welke, zoo lang als die Monarchy

in weezen bleef, zy fteeds groote eerbied hadden.

IL TITEL.
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II. T I T E L.

Fan de Zee -Wetten van Oleron.

IK hebbe in myne Redenvoeringe over de Heerfchappy der Zee airede

aangemerkt , dat Richard de Eerfte , Koning van England , in zyne

wederkomfte uit het Heilige Land , op het Eiland Oleron aangekomen

,

daar Wetten en Inzettingen of Statuten inflelde , om te dienen tot Re-
glement van de Zee-Zaaken; welke Statuten voor langen tyd vermaard

zyn geweefl: onder den naam van de Wetten van Oleron; 't welk een klein

Eiland is in de Baay van ylqidtaniën, en toen door de Koning Richard be-

zeten werd. Welke Wetten, fchoon daar afgekondigd , niet alleen plaats

hadden in dat Eiland en de bygelege Landen , maar ook in alle Zee-Steden

en Havens in dit gedeelte der W^aereld. En hoewel zy in veele dingen

overeenkomen met de oude Wetten der Rhodiirs, hebbe ik, dewyl dit

Corpus, of algemeene Verhandeling der Zee -Wetten volkomen en vol-

doende behoort te weezen, noodzakelyk geoordeeld het volgende Kort-

Begrip van dezelve hier plaats te geeven.

Het zal niet ongevoeglyk zyn hier by te voegen 't gene men vindt in

een Franfchen Rechtsgeleerden , die zyn Werk heeft genoemd Les Us Ö*

Coutumes de la Mer, en aan den eerften Prefident van 't Parlement van

Normandyen opgedraagen. Het is in 1671 te Roiiaan gedrukt.

Oleron is een Eiland liggende, volgens Thetvet's Waarneeming op

17 graaden lengte, en 46 breedte. Het ligt in de Provincie van Guyenney

in het Bisdom van Saintes op de hoogte en tegen over den IMond van de

Revier de Charente. Plinhis noemt het Oliarus. In het Handfchrifc in 'c

Collegie de Foix te Thouhufe heet het Ulariis. Sidonms JpoUinaris noemt
het Olarion. Het Eiland is ryk en vruchtbaar ; het brengt Koren en Wyn
in overvloed voort. Het is vol Vogels en Wild. De ViTchvangfl: is 'er

goed , en het Zout uitmuntend. Om alle deeze redenen waren oudcyds

de Hertogen van Guyenne gewoon het te houden voor eene plaats van ver-

maak. Zy bouwden 'er een Kafheel dat heden noch in goeden flaat is, en

de Koning houdt 'er eene goede bezetting in.

Koningin Ekonoor, Hertogin van Guyenne, gaf groote en fraaye Voor-
rechten aan de Inwoonders der Stad en des Éilands, welke in de Archiven

te Bourdeaux te vinden zyn. Deeze Prinfes wederkeerende van haare rcize

naar 't Heilige Land , in den zelfden tyd dat de Coftumen der Zee in 't

Ooflen, geïnfereerd in 't Boek van het Conjulaat , overal in zwang en aan-

zien waren
, gaf bevel om het eerll;e bewerp van Oordeekn of Wetten op

te flellen , welke de Rolle van Oleron geheeten werden , naar den naam
O 2 van
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van haar geliefde Eiland ; welke Rolle eene Wet zoude zyn in alfe zuide»

]yke Zeen , volgens welke alle gefchillen tot de Zeevaart betrekkelyk
,
ge-

weezen en geoordeeld zouden worden. Haar Zoon, Rlchard de l^e^ Ko-
ning van England en Hertog van Guyenne , daar naa wederkomende van de-

zelfde reize naar het Heilige Land , vermeerderde dat Werk onder den-

zelfden Titel van de Rolle van Oleronj welk Stuk, gelyk myn Schryver
zegt, in 't geheel geen Engelfch inheeft. Alle de woorden zyn oud Franfch

of Gafconfch , zonder dat 'er 't minfte Normandfch of Engelfch onder luopt.

Het heeft alle zvne betrekking tot eene Bourdeaiifche Reize , en het laaden

van Wyn en andere Koopmanfchappen van die Plaats , en derzelver over-

voering en ontlading te Sc. Malo , Caen en Rouaan , welke alle Franfche

Steden zyn. Daar flaat geen één woord in van den Theems , van Eiighmd
of Ierland: zoo dat dit Stuk, zoo wel door zynen Titel de Rolle van Oleron,

als om zyne Taal en Inhoud
,

geheel Franfch is. De Geleerde Seldenus

vleit en bedriegt zich, als hy in zyne Verhandeling De Domhüo Marls de
eere van 't opftellen van dit Werk toefchryft aan zyne eige Natie de En-
gelfchen, niet aanmerkende dat het gemaakt is door de Hertogin , en haare

Zoonen, Hertogen van Guyenne, die het maakten 'm Guyenne voor Guyenne,

en niet voor hun Koningkryk van England. De Heer Morifol , van Dyotif

heeft, tot glorie van de Franfchen alle bewysredenen van Seldenus gdeei-
delyk, en zoo kort als bondig wederlegd, in zyne algemeene Hiftorie van
de Zeevaart, Eerde Boek i8de Hoofdftuk. Zoo draa deeze Wetten be-

kend werden, verkreegen zy de goedkeuring van alle eerlyke Lieden die

de Zee bevoeren , en, gelyk andere oude en loffelyke Coftumen , werdeti

zy aangenomen in Gerechthoven en Rechtbanken. De Franfchen onder-

houden dezelve, vermits zy van natuure franfch zyn; 't welk blykt uit het

Derde Deel der Koningklyke Ordonnantiën , verzameld door Monfieur An-
toine Fontranon, onder het Artikel van den Admiraal, of eene Ferzameling

van de Wetten en Foorrecbten van den Heer Jdiniraal van Franbyk, g. ip,

p. 865.

In de voorleden Eeuw fchreef de Heer de Bols Gelin de Ia Toife, een
Commentarium over dezelve, gelyk hy had beloofd in zyne Verhandelinge
van de Admiraliteit der Zeektifl , enz. Maar de Dood belette h-em het te

voltooyen, en uit te geeven. De Burgers der heerlyke Stad IVisbui op het

Eiland Gotland , in de Oofizee, bouwden op den Grond van de Oleronfche

,

Vlaamfche en andere Rechten de Ordonnantiën en Wetten die haaren naam
ontleenen van IVisbui. Hunne Hiftorifchryvers Olaus en Johannis Magnus
bepaalen deeze Wetten niet aan de Oofizee ; zy brengen de zaak verder,

en iioudcn ftaande , dat de Ordonnantiën en Reglementen van Wisbui in kracht

waren in alle Zee-Sfeden, Havens en Zeen van Europa tot aan de Straat van
Gibraltar: maar zy hebben mis, als wy 't beloop des tyds aanmerken, en dat de
Oleronfche Rechten in aanzien v/aren onder regeeringe van Koningin Eko-
voor , en van Richard haaren ouditen Zoon , toeftaande dat zy van zoo laa-

ten tyd zyn als de Copy te Rouaan gedrukt, welke gedagtekend is in den

Jaare 1266. ('t w^lk zoo niet zou.de weezen j volgens de aanmerking van

dea



o L E R o N, ir. HooFDST. xu^r

den voorgemelde Seldenus in zyne Verhandelinge De Dominio Maris , cap,

24.) Laat ons echter afkomen tot den jaar^ 1266; 'm 1288 was de

heerlyke Stad Wisbiii noch niet vtreerd met di^n naam van Stad, noch om-
ringd met Wallen , noch verdedigd duor Bolwerken en Torens. De In-

woonders van die Stad beftonden toen uit Yr.;fcmdehngen , van verfcheide

oorden daar gekomen ; die , v,erre van eenige Heerlchappy buiten hun-

Eiland te hebben , in tegendeel noch niet volkomen meeiler t' huis waren

,

alwaar zy om de bezitting dtr Stad , noch met het zwaard pleiteden

tegen de Inwoonders 't Eiland Gotland, welke zy dezelve hadden ont-

nomen. Magniis , Koning van Ztveden , nam hen aan, begunftigde en
befchermde hen, liet hun toe dat zy hun Vkk tot eene Stad verhieven,

eenigen tyd naa het voorgemelde Jaar 1288. J'ohan. Magnus , Lil;. 20.

Hijl. Cüp. 9.
"

Daar en boven hebben de Gotten en Z-weedm, federt de oprechting der

Franfche Monarchye, nimmer eenige foort van preten fie of gezag gehad
om Wetten te geven aan de genen die op de Kuilen van Fia/j^ryit handelden.

Weshalven is het klaar dat de Ziveeden hunne Zee -Reglementen aan ons

[de Franfchen] verfchulJigd zyn, en dezelve ontleend hebben van die

der Hertoginne van Guyenue in den Jaare 1597. De Gedeputeerden

der Hanfe Steden , welke vrye Steden en Havens des Duitfchen Ryks
zyn, ftelden de form hunner Zee -Wetten te Lubeck op, naar het zelfde

model ; welke in zommige gevallen volkomerier zyn dan de Ordonnantiën

van Wisbul, gelyk die van IVisbiti volkomener zyn dan de Rolle van Oleron,

't welk een teken is van de oudheid van deeze : want al wat modern is

,

is altoos volkomener dan 't gene oud is; om dat het gemakkelyk is, iets

te voegen by dingen die airede gevonden zyn. Deeze drie Stukken
dienden den Reglementen en Ordonnantiën van Spanje voor een modfel

in het gene de Zee^vaart betreft. Zy zyn opgcfteld voor de orden , beftier

en beheeringe van Schepen en hunne Takelaadje en Want; zonder v;elke

de Zeevaart niet zoude kunnen beftaan.

Deeze Schryver tracht het Britfche Ryk te berooven van de eere van
de Wetten van Oleion voorgefchreeven te hebben aan de genen die de
Zee bevaaren ; maar zyne bewyzen in dat gedeeFte van zyne Voorrede
zyn zoo armhartig dat zy naauwlyks beantwoordens waardig zyn. Hy
bekent dat zy gemaakt zyn door de Koningin Ekmioor tn Konmg Rkhivd;
maar de Engelfchen beweeren dat zy gemaakt zyn alleen door Koning
Ricbardv&n Englaiid, ten gebruike van alle zyne' Staaten , zoo wel ïyne
Engelfche als zyne pranfche. Zeer onwaarfchynlvk is 't dat zy niet in'ge-

fteld en openbaar gemaakt zouden zyn voor het Jaar 12 26,. indien Ko-
ningin Ekonoor dezelve maakte toen zy Hertogin van Gnyenne was. Ko-
ning Riclxird zelf quam te flerven in 1199, en Koningin Èkononr was meer
dan veertig jaaren te voren getrouwd geweeft met Hemik denllden, Naa
haar huwelyk regeerde Koning Henrik Guyenne , uit naame van zyne
Vrouwe en de Wetten moeten gemaakt zyn veertig Jaaren voor dat' zy

O 3 1-1^
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zyn gedateerd, of zy moeten Wetten zyn van Koning Henrik den Ili-^en,

of van Richard den Iften. Zy kreegen haar gezag van de Souvereineteic

der Koningen van England, en de Franfchen zich daar aan onderwerpende,
hebben onlangs de Heerfcbappy der Engelfchen ter Zee erkend , fchoon zy
hun de moeite gegeeven hebben van hen tot deeze erkentenis te dwingen
door de Wapens. Wy zullen de Aanmerkingen deezes Schryvers over
de RoUe van Oleron hier in voegen ; en ik denke dat zy den Leezer zul-

len interrefleeren of vermaaken.

^^^^^e-C^^^C^^Il^C^^Cl-^^CI^^-^Cf^ll^C^^C^M^^C^^

KORT BEGRIP
VAN DE

ZEE-RECHTEN
VAN

OLERON.
Ingejleld door Ricliard den Ipn Koning van England, op zyne

ivederkomjle uit het Heilige Land op het einde der elfde

Eemve , tot beter Reglement fvan Kooplieden , Eigenaars en

Schippers 'van Schepen en Scheepsvolk , en alle Zeevarende
Perfoonen in Zee-Zaaken. JFaar by gevoegd zyn, eenige

weetensivaardige Aanmerkingen over dezelve ^ uit verfchcide

Rechtsgeleerde Schryvers getoogen.

I. ARTIKEL.
"Wanneer verfcheide Mede - Eigenaars een' Man aanftellen tot

Schipper van een Schip of Vaartuig , en het Schip of

Vaartuig vertrekt van zyne eige Haven , en aankomt te

Bourdeaux , Rouaan of eenige andere Plaats, en daar be-

vracht wordt om te zeilen naar Schotland of eenig ander

vreemd Land ; mag de Schipper in zulken geval niet dis-

poneeren van dat Schip of Vaartuig , noch het zelve ver-

koopen.
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koopen, zonder eene fpeciale Procuratie van de Eigenaars:

maar 200 hy geld nodig heeft tot mondbehoefte of ande-

ren noodzakelyken voorraad van het gemelde Schip, raag

hy ten dien einde, met advys van zyn Scheepsvolk, een
gedeelte van het "Want of Toebehooren van een Schip

verpanden.

A A N I^I E R K I N G.

De titel van Schipper is zoo honorabel, en 't Commando van een Schip

van zulke aangelegenheid , dat , by alle ter Zee handelende Natiën
,
groote

zorg gedraagen is dat niemant daar toe gebruikt wicrde, dan eerlyke en
bedreeve Lieden. Door eene Ordunnantie van de Admiraliteit in Frankryk

van den Jaare 1584 moell ieder Schipper, eer men hem de Bediening

toebetrouwde , geëxamineerd worden of hy 'er bequaam toe was. De
Spaanfche Scheeps- Rechten eifchen het zelfde: El Maejlre de Nave

, para

ferlo, ha de fer Marinero y esaminado. Cedula Real del Anno i$'j6. Imprejfo

con las de Indias. Qnarto Tomo. De Ordonnantiën en Reglementen van de

Hanfe Steden eifchen niet alleen ervarenheid en bequaamheid, maar ook
eerlykheid en goede zeden. En niemant werd toegelaaten in den dienfl

van eenigen Burger aan boord van zyn Schip, zonder eene certificatie

van zyne hoedanigheden aangaande zyne eerlykheid en bequamheid. Zie

hunne Ordonnantiën Vide Boek, eerde Artikel.

De Grieken noemden den Schipper of Meefler van een Schip Pijïikonf

eujits fidei Navis concreditur; wien 't beftier van een Schip toevertrouwd
•was: maar zoo, dac de Schipper hec Schip zelf niet kon verkoopen, noch
eenig ding van zyn Wanc of toebehooren buiten order of confent der
Eigenaaren. Evenwel, in geval van nood, als hy zich in een veer Land
bevindt, mag hy 't Want voor Provifiën verpanden, en zoo dit niet kan
gefchieden, kan hy Geld opneemen op Bodemery, doch niet zonder toe-

ftemrainge van zyne OfBciers en Scheepsvolk. De Ordonnantiën van PFis-

bui, 13 en 15 Artikel, en de Ordonnantiën van Philips den IlJen^ Kq.
van Spanje van den Jaare 1563, 12 Artikel, en die van de Hanfe Steden,

verbieden een' Schipper, niet tegenflaande hy Mede -Eigenaar is, niet

alleen te verkoopen maar iets te doen, zelfs /?7z«t of Fictiialie te koppen,
zonder kennis daar van te geeven aan de andere Eigenaars, 't en zy in

een vreemd Land, en in geval van noodzakejykheid, wel en wetciglyk
geattefleerd , Artik. 3, 4, 5 Ö" fcqq.

By de Zee -Ordonnantiën en Cojtumen blykt, dat het niet veilig geoor-

deeld werd een Schipper een Schip toe te vertro^jwen met de Lading ,

't en zy hy een vry Man van die Stad en Mede-Eigenaar van het Scliip

ware; en zoo hy Mede -Eigenaar was, zoo hy het vertrouwen, in hem
gefield, misbruikt en op eene verraderlyke wyze te werk gegaan had,

konden de andere Eigenaars hem uit het Schip zetten ; hem het aandeel

dat
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dat 'er hem van toebehoorde betaalende tot den zelfden prys als het hem
gekofl had. Zie de Ordonnanti'én der Hanfe Steden, /in. 14. En indien

hy voorgaf, dat hy zyn part had verkoft voor meer dan het waardig was,
konden de andere Eigenaars het doen waardéeren , en het voor zich zelven

neemen , hem den prys betaalende, op welken het by die waardeeringe
gefchat was, Art, S'i-

De Schipper droeg gemeenlyk zorg voor alles wat tot het Schip be-

hoorde van het acbterjchip af, tot aan de groote Majl: hy was gehouden
de Stuurmanskunft te verftaan , om den Stuurman te kunnen richten,

en te zeggen hoe 't Schip geftuurd moeft worden , Tfi el Maejlre nofuere

Piloto es oblïgado a iievar un Marinere dicjlro en la Navigacion , tel que piieda

regir la Nave a falla de Piloto , volgcyis de Ordonnantiè'n van Spanje.

Het Commande van den Hoog-Boocsman reikte van 't voor/chip tot aan
de bezaan-maft , den laatftcn ingeflooten. Het zal den weetgierigen niet

ondienfhig fchynen hier de verfcheide Officiers van een Schip te melden,
het zy van Oorlogs- of Koopvaardy- Schepen, zoo als zy voor eene Eeuw
onderfcheiden waren.

In Koningklyke Vlooten, was de Admiraal deeerfte Officier, dan de
Vice- Admiraal; dan de Kapitein - Majoor , of Hoofd van een Efquader.

In elk Oorlogfchip was de Kapitein de eerlte Officier , de tweede de
Stuurman , die deeze hooge plaats bekleedde ter eere van de Kunfl: die hy
verfhond en oeffende; naafh hem volgde de Schipper, die 't bewind had

over het Want en Scheeps-toebehoren, en dan de Kapitein en Lieute-

nant van de Soldaaten. In een Koopvaardy - Schip was de Schipper de
eerfte Perfoon, de Stuurman de tweede, de Bootsman de derde, de Fac-

toor oï Super - Carga , dan zyn Schryver en Rekenmeefter, de Chirurgyns,

de Voorraad-Meefler , vier Korporaals , de Kok, deKonflapel, de Sloep-

Meefler; de Konflapel en de Sloep- Meefler waren gewoon hun fcheeps-

werk te doen voor de Maft, zoo wel als de reft van 't Bootsvolk; maar
hunne wedden waren hooger. Daar is een groot verfchii tuflchen de
orden van voorrang aan boord van een Schip nu en eertyds: want het

zoude den Kapitein en den Luitenant van de Soldaaten hard voorkomen
dat zy den Stuurman den rang moeflen geeven, en de Faöloor of Super-

Carga zou niet minder zwarigheid maaken in des Schippers meerderheid

boven hem te erkennen , uitgenomen in 't gene het beftieren de vaare van 't

5chip betreft.

II. AR-
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I I. A R T I K E L.

Zoo een Schip of ander Vaartuig in een Haven ligt, wach-

tende naar weer en wind om te vertrekken , zal , als die komt

,

de Schipper , voor zyn vertrek , raad neemen met zyn Gezel-

fchap 5 en tot hun zeggen , Mannen^ wat dunkt u 'van de ivind?

Zoo een van hun, bemerkende flat de wind noch niet

vaft ftaat, hem raad te wachten; en andere in tegendeel

Avilden dat hy zicli van den wind als goed bediende, zal

hy den raad van 't meerendeel volgen : zoo hy anders

doet, en 't Schip komt te verongelukken, zal hy gehou-

den zyn hetzelve te vergoeden , volgens den prys daar

liet by eene billyke waardeeringe op gefchat zal worden.

AANMERKING.
Dit is een Stokregel of algemeene Wet, dat een Schipper nooit uit eene

Haven mag zeilen , nooit het Anker ligten of laaten vallen , Maften of

Kabels kappen, noch eenig ding van aangelegenheid doen, in welk ge-

vaar hy zich moge bevinden , zonder het advys van 't meerendeel van

zyn Scheepsvolk, en den Koopman, zoo 'er een aan boord is: hy moet
ze alle by een roepen om raad te leeven. Wisbui, Art. 14.

III. A R T I K E L.

Indien een Schip by ongeluk, op Strand geworpen wordt
waar het ook moge weezen, zal het Scheepsvolk gehou-

den zyn Iiunne uiterfte beft te doen om zoo veel van 't

Scliip en de Ladinge te bergen als zy immers kunnen : en
2.00 zy een gedeelte daar van redden , zal de Schipper hun
eene redelyke erkentenis geeven waar mede zy zich naar

hun Land kunnen begeeven; en zoo zy genoeg bergen
om den Schipper daar toe in ftaat te ftellen , is 't hem
geoorloofd by eenig eerlyk Man zulk een gedeelte daar

van te verpanden als hy daar toe nodig zal hebben. Maar
:z,oo zy niet getracht hebben te bergen als voorgemeld,
dan zal de Schipper niet verplicht zyn ergens in voor Iiun

te zorgen ; maar hen moeten houden in veilige be-

waringe , tot dat hy 't welbehagen der Eigenaars verftaan

r,. P hebbe:
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liebbe : waar in hy 2:ich moet gedraagen als een"' wyzen
Schipper betaamt ; want zoo hy anders doet, zal hy vol-

doening moeten geeven.

A A N INI E R K I N G.

Het Scheepsvolk is gehouden alles te doen wat zy kunnen om de Goe-

deren uit een Wrak te bergen , en 't gene zy bergen te verzamelen , by poene

van verlies van hunne Wedden ; en die hen daar in verhindert , of 'er hen

van afraad, zal ftrengelyk geftraft worden. Deeze Wet is zeer wel ver-

klaard door eene Ordonnantie van Philips den Uden, Koning van Spanje,

inden Jaare 1553. ^y welke bevolen wordt, dat het Scheepsvolk zoo

veel uit een Wrak zullen bergen als zy kunnen ; in zulk een geval is de

Schipper gehouden hun Maandgeld of Wedde te betaalen, en verder

eenig bcrg-loon voor hunnen arbeid te geeven uit de geborge Goederen:

maar zoo het Scheepsvolk weigert hun beft te doen om de Goederen te

bergen , zullen zy noch betaling noch loofl krygen. Ord. der Hani^Q Steden^

Anik. 44. Wisbui Artik. 15.

IV. A R T I K E L.

Zoo een Schip met zync Lading van Bourdeaux vertrek-

kende j of van eenigc andere Plaats , in de koers van

zyne reize onbeqiiaam wordt gemaakt om dezelve voort

te zetten, en het Scheepsvolk 2.00 veel bergt van de

Ladinge als hun mogelyk is te doen; zoo de Kooplieden

hunne Goederen van den Schipper eifchen, kan hy de-

zelve overgeeven als liy wil , zy de vracht betaalende

naar gelang van 't gedeelte der reize dat afgelegd is,

en de koften van het bergen : maar zoo de Schipper

zyn Schip vaardiglyk kan herftellen, kan hy het doen;

of, zoo hy wil, mag hy een ander Schip huuren om
zyne reize te volbrengen. En zoo hy 't Volk dat Iiem

geholpen heeft om het Sdiip te bergen een derde of de

helft belooft heeft van de geborge Goederen voor 't gevaar

dat zy liepen , zullen de Gerichten van Jiet Land de moeite

en arbeid, die zy gehad hebben, aanzien, en hen daar

naa loonen, zonder eenige acht te geeven op de beloften

hun gedaan door de belanghebbende Partyen in den tyd.

van hunnen nood.

AAN-
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AANMERKING.
Deeze Wet is niet betrekkelyk tot een geheel verlies , maar alleen tot

berginge , of liever niet tot Schipbreuk maar de reddeloosvvording van

een Schip, zodanig dat het zyne reize niet kan voortzetten zonder dat het

herlleid worde. In welk geval de Kooplieden hunne Goederen weder

kunnen krygen , de vracht betalende naar gelang van den weg dien het

Schip afgelegd heeft. Zoo de Koopman geen geld heeft om de vracht te

betaalen, en de Schipper hem niet wil borgen, mag de laatfle zyne Goe-

deren in betalinge neemen naar den Prys van de Markt. fVisbui, Ar-

tik. 37. Keizer Karels Ordonnantie , Art. 40.

Indien de Schipper zyn Schip kan herflellen in korten tyd , en bequaam
maaken om de reize te volbrengen ; dat is , zoo hy dit kan doen in drie

dagen ten langden, volgens de Rechten der Hanfe Steden; of zoo hy op
zich wil neemen de Goederen te doen in een ander Schip naar dezelve

Haven moetende daar hy naar toe moeft, en de vracht daar van betaalen
,

mag hy het doen; en zoo 't ongeluk hem niet is overgekomen by eenigen

fchuld aan zynen kant, zat de vracht hem betaald worden. Lege Rhodior.

mm. 42. fecundo [3' ultimo Tomo Juris Grceco Romani in fine. Wisbui,
Jrtik. 16, 37, s5- Ordonnantie van Philips den Ilden^ onder het Stuk

van Jvarye , Artik. 30.

Belangende de Koften van Berginge , zeer groot loon is den Bergers toe-

gedaan. Lege Rhodior. fecundo Tomo Juris Grceco - Romani , niim. 45 & 47.

Harmenopolus in Promtuario Juris, Lib. 2. Tit. 6. Door deeze Wet was

den Duikers en Bergers de helft, het derde of het tiende toegeweezen van
de dingen die zy geborgen hadden , en dat naar gerade van de diepte des

Waters daar zy ze uit gevifcht hadden , vyftien , acht of één vadem ; ge-

!yk ook een tiende voor Bergloon op de Kufl, en een vyfde voor die zich

zelven reddende iets met hem droeg en bergde. De beloften die in ge-

vaar afgeperfl: worden moeten in dit Stuk naar Recht en Billykheid gere-

guleerd worden , en naar reden en proportie , zonder zich te houden aan

de uitdrukkingen van zulke beloften: deezen aangaande verfcheelden de
Wetten in Vrankryk, gelyk uit het volgende Voorbeeld zal blyken. Een
Heer geheecen La Mothe ging te St. Mach'aire t' Scheep met twee Paarden

in eene Boot , naar Bourdeaux moetende ; zoo als zy op de Revier waren,
werd een van de Paarden fchichtig , en fprong over boord. La Mothe
hield het by den Toom, en het Paard floeg hem het Water in 't Aanzicht.

De Heer zyn' Neusdoek uit zyn' Zak haaiende om het of te veegen , trok

met eenen eene Beurze uit, daar dertig Piftoletten in waren, die in de
Garonne viel. La Mothe verzocht het Bootsvolk acht te geeven op de

plaats , door middel van de Boomen en Huizen die 'er dicht by waren,

en , als de vloed over was , te zoeken naa de Beurs ; hun , zoo zy ze von-
den een Piflolet voor hunne moeite beloovende. De Matroozen ver-

fchoonden zich daar van ; evenwel toen zy La. Mothe en zyne Paarden

aan de Wal gebragt hadden
,
gingen zy by laag Water naar de Beurs

P 2 zoeken,
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zoeken , en een van hun vond ze. Zyne Makkers eifchten hun deel

daar van ; maar hy die 't geluk had gehad van de Beurs te vinden , be-

geerde al 't Goud dat 'er in was voor hem zelven te behouden , en daar

ontflond een Proces over de deeling van 't Geld voor den Rechter vani

St. Machahe. Monfieur La Mothe , dit gewaar wordende , begaf zich der-

waart en bragt zynen eifch in op de Beurs en de Piftoletten; maar de

Rechter wees de zaak uit tegen hem. Hy appelleerde voor 't Gercht van

den Senefchal van Guyenne , maar met geen meer fucces ; ten laatften

appelleerde hy voor 't Parlement van Bourdeaux y en dit Gerechtshof wees

hem zyne Pi'floletten loe, mits dat hy den Bootslieden 60 Livres voor.

hunne moeite en arbeid zoude betaalen.

V. ARTIKEL.
Indien een Schip van eene Haven, geladen of ledig, 2eilt

naar eene andere, zal het Scheepsvolk niet van het Schip

gaan zonder verlof van den Schipper : zoo zy "'t doen en.

hetzelve daar door vergaat of befchadigd wordt, zullen,

zy voor de fchade verantwoordelyk zyn ; maar zoo 't

Schip gemeerd is, en ten anker legt, met een genoeg-

faam getal Manfchap aan boord om de Dekken en Goede-

ren te bewaaren, mogen zy zonder des Schippers verlof

van boord gaan, mits dat zy by tyds wederkomen; an-

derfints zullen zy vergoeding moeten doen, zoozy hebben,

waar mede.

AANMERKING.
Dit Artikel betrekkelyk zynde tot het Scheepsvolk , zal het den Leezer

niet onaangenaam zyn , dat wy hier bybrengen het gene wy in andere

Coftumen en Ordonnantiën deezen aangaande gevonden hebben.

Het Scheepsvolk is gehouden alles wat de bewaring van het Schip en de

Goederen betreft zorgvuldig in acht te neemen, Wisbui, Jrt. ^j, .Om
welke reden zy niet aan de Wal mogen gaan , zonder verlof van den'

Schipper of den Bootsman : zoo zy 't doen zyn zy verantwoordelyk voor

alle Schade die aan 't Schip of de Koopmanfchappen in hunne afweezend-

heid komt. Wisbui, Art. i'j. Keizer Karels de V^es Ordonnantie in den

Jaare 1552, Artik. 9 en 10, overeenkoraftig met de Rbodifche Wet, Je-

cundo Tomo Juris Graco - Romani , mm 20. De Reglementen van de Hanfe-

Steden , Art. 40 , beveelen , Dat zoo eenig Zeeman aan de Wal gaat zon-

der verlof, en dat in zyne afweezendheid het Schip verloren gaat by ge-

brek van Volk, de Zeeman dus afweezende by den kop gevat zal wor-

den, en een laar lang te fVater en te Brood gevangen zitten, en zoo 'er

iemant
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iemanc omkomt of verdrinkt in zyne afvveezendhcid, en hy daar oorzaak

vaii is , zal hy aan den lyve gellrafc worden. Dezelfde Ordonnantiën
veroordeelen de Matroozen die den geheelen naclit van 't Schip blyven

tot het betaalen van alle fchade, die 'er in hunne afweezendheid gefchiedr.

Die van de Hanfe Sleden , Artik. 22 en 23 voegen 'er gevangkenis by.

Zommige Wetten verbieden hun zich te ontkleeden , en de Hanfe Steden
,

Artik. 32 , by hunne Wyven te liggen aan boord. De reden daar van is.

Dat zy altoos vaardig en gereed moeten zyn om hunne Maats te helpen

en by te liaan in 't nakomen van hunnen pligt aangaande de bewaring en
behoudenis van Schip en Goederen. De verpligting van 't Scheepsvolk

aan den Schipper, begint zoo draa zy aangenomen zyn en 't accoord ge-

troffen is, en eindigt als de reize afgelegd is, en zy weder t'huis geko-
men zyn. De verpligting van den Matroos aan den Koopman vangt aan
zoo draa hy zyne funftie begint, en de Matroos is verpligt de Goederen
te Houwen te verflouwen naar dat de Plaats daar zy liggen bequaam is of
niet, die te bewaaren voor befchadiginge , des Schips evenwigtigheid te

bevorderen of te beletten naar het dienftig fchynt; en zoo, by hunne
weigering van zulks te doen , de Goederen befchadigd of bedurven wor-
den , zyn zy gehouden de fchade te vergoeden. IVisbid, Arikt. 48.
Philips de 11'^^ , Artik. 19. Door de Wetten van IVisbid zyn zy ook ge-
houden zommige Goederen te ontlaaden met de fchup , en zommige met
de hand aan de Wal te brengen ; zonder daar byzonder loon voor te trek-

ken ; maar voor zommige dingen op te hyflen of neder te laaten , worde
hun by dezelfde Wetten iets toegelegd buiten hunne gewoone huure of
wedde. De Wetten zyn zeer geflreng tegen Zeelieden die van 't Schip
wegloopen naa dat zy in dienft genomen zyn. In Oorlogfchepen worde
de defertie met de dood geflraft : in Koopvaardy- Schepen moeten zy

,

volgens de Wetten der Hanfe Steden , met een gloeyend Yzer in 't Aan-
zicht gebrandmerkt worden, op dat zy zoo lang zy leeven bekend en
gefchandvlekt zouden zyn. Zoo een Matroos wegloopt voor de reize

moet hy , zoo hy gekreegen wordt , half zoo veel wedergeeven als de
Schipper hem voor de heele reize zoude hebben moeten betaalen. Zoo
hy zich zelven verhuurd aan twee Schippers, kan de eerfte hem eifchen
die, volgens de Rechten of Wetten der Hanfe Steden, niet gehouden is

hem eenig Maandgeld te geeven. Daar is ook voorziening in gedaan
voor Matroozen die wegloopen alleen om dat de Schipper hen qualyk han-
delt. Volgens dezelfde Wetten, zoo een Schipper in zynen dienft troont
een' Matroos die van te voren door een ander gehuurd is, zal de laatfte

25 Livres verbeurd hebben aan den eerflen , en de Matroos de helft van
de huur die hy getrokken zoude hebben van den Schipper die hem in zy-
nen dienft gelokt had. Een Schipper die een' Matroos huurt dien hy
weet van te voren door een ander gehuurd te zyn , zal de dubbele wedde
betaalen die hy den verleiden Matroos zoude hebben moeten geeven , en
deeze gehouden zyn den eerften Schipper te volgen en te dienen. Ech-
ter mag een Matroos ontflag verzoeken, en moec het verkrygen, het zy

P 3 voor
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voor of geduiirende de reize , om deeze vier redenen : zoo hy aangefteld

wordt tot Schipper of Bootsman over een ander Schip; zoo hy trouwt,

en in dit geval is hy gehouden weder te geeven het gene hy getrokken
heeft; zoo hy in zyn accoord eenige voorwaarde gemaakt heeft van het

Schip te verlaaten ; als de reize afgelegd , het Schip onttakeld , ontlaaden

en geligt is, de Zeilen , Want en Toebehooren weggenomen en opgelegd

zyn. 'Lie de Wettm van Wisbiii , Jrt. 54 en 63.

Zoo een Schipper een Matroos afdankt, zonder eenige wettige oorzaak,

en alleen om zyn pleifier; zoo hy het doet voor de reize, en terwyl het

Schip noch in de Haven ligt, moet hy hem half zoo veel betaalen als hy
hun voor de geheele reize had moeten geeven; maar zoo hy hem laat

gaan naa dat het Schip t'zeil gegaan is, moet hy hem zyne volle wedde
betaalen. Wisbiii, y'lrtik. 3.

Volgens de Hanfeatifche Wetten, moet de Schipper hem maar een der-

de van zyne Wedde betaalen , en hy mag het zynen Reeders niet in reke-

ninge brengen, fïy is desgelyks gehouden hem zyn Volle Maandgeld te

betaalen zoo hy hem laat gaan in zyne reize , maar hem ook de koften

zyner wederkeeringe betaalen. Indien, naa dat het accoord tuflchen den
Schipper en een' Matroos geflooten is, de reize verhinderd wordt door

den Oorlog of de Zeerovers, of om eenige andere wettige reden, zal de

Matroos , volgens Koning Philips Wetten het vierde trekken der Wedde
die hem beloofd was voor de geheele reize; en, volgens eene Franfche

Wet, zal de Schipper de helft van de Vracht trekken. Een Schipper mag
een Zeeman wegjaagen, zoo hy bevind dat hy onkundig is van Scheeps-

Zaaken, en onbequaam om de reize te doen, byzonderlyk een Stuurman,
wien hy in zulken geval niet gehouden is eenen duit te betaalen , en op
zyne wederkomfte kan hy hem doen fhrafFen voor zyne vi-rmetelheid , vol-

gens Koning Philips en de Hanfeatifche Wetten. Zoo het gebeurt dat een

Schipper de onkunde van een' Stuurman of Matroos ontdekt als hy hem
niet kan afdanken, zullen zy op hunne wederkomfle al het geld weder-

geeven dat hun vooraf gegeeven was, en daar en boven den Schipper

betaalen de helft van 't gene hy hun had beloofd. Doch zoo de Stuurman
vooraf verklaart dat hy twyffelt, dat hy zich op zyne kennis niet kan ver-

laaten, dat hy buiten zynen koers is, en zyne zaaken niet al te wel ver-

flaat , zoo dit gefchied als zy uitvaaren , zal hy de helft trekken van 't

gene hem beloofd was, maar zoo zy naar huis flevenen, alles. Zoo de

Schipper bevindt dat een Officier of Matroos aan zyn boord eenige be-

fmettelyke ziekte heeft die gevaarlyk is, mag hy hem in de eerfle Plaats

daar hy aankomt aan de Wal zetten, zonder hem eenen duit te betaalen;

maar dan is hy gehouden zulks met twee of drie getuigen te bewyzen. Hy
mag desgelyks een' diefachtigen Matroos of oproerigen Qiiant wegjaagen i

doch aangaande den laatften moet hy een weinig geduld hebben, om te

zien of hy tot Reden te brengen is. Zie de Hanfeatifche IVetten , Art. 2p,

en de Wisbuifche Artik. 25.

VI. AR.
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VI. A R T I K E L.

Zoo eenige van 't Scheepsvolk, aangenomen dooreen'' Schip-

per, van het Schip gaan zonder zyn verlof, en zich dron-

ken drinken , en daar uit voortkomt verachting van des

Schippers bevelen , twift , krakkeel en vechten onder mal-

kander, waar door eenigc gequeft worden; zal in dit ge-

val de Schipper niet gehouden zyn hen te doen geneezen

,

of ergens in voor hun te zorgen , maar kan Iien en iiunne

Medeplichtigen van het Schip jaagen ; en zoo zy daar te-

gen kakelen, zullen zy gehouden zyn den Meefter daar

en boven te betaalen : doch zoo op des Schippers ordre en
bevel iemant van 't Scheepsvolk zich in fcheepswerk endienft

bevindende, daar in gewond of anderfints gequeft wordt,
2.al Jiy in zulken geval op Scheeps-koflen geneeztn en be-

zorgd worden.

AANMERKING,
Volgens de Wetten van Jflsbui , Artik. 18 , zyn de oproerige en Icrak-

keelachtige Zeelieden gehouden weder te geeven alles wat zy ontvangen
hebben, en daar en boven te betaalen het gene de Schipper aan andere,
^ie hy in hunne plaats aanneemt

,
genoodzaakt is te geeven boven de Wed-

de die hy hun zoude hebben moeten geeven.

De Wetten van Keizer Karel den Vden, Art. 23 en volgende, ftellen

zekere flraffen volgens de atrociteit der overcreedingen en misdaaden door
de ZeeHeden gepleegd. Zoo zy gewond of gequeft worden of eenig on-
gemak krygen in des Schippers dienft, zullen zy geneezen en opgepall:,en

fchadeloos gehouden worden, op Scheeps-koften. Wisbui , Art. 18. Han-
featifche, Art. 39. Karel de Vde, Art. 27 en 28. Philips de Il'le^ Art. 16.

Zoo de ZeeUeden in Scheeps- en Schippers - dienft door Zeerovers worden
genomen , is de Schipper gehouden niet alleen hen vry te koopen , maar
ook hun hunne Wedde te betaalen gedourende himne flaverny, als of zy
dien geheelen tyd in zynen dienft geweeft waren. Deeze Wet ftaat in

het Confalaat, Cap. 182. Zoo een Zeeman, tegen een' Vyand of Zee-
rover vechtende wordt verminkt, of buiten ftaat gefteld om voor de reft

van zyn leeven aan boord van een Schip te dienen , zal hy, behalven
de koften zyner geneezinge, zoo lang als hy leeft, onderhouden worden
ten koften van het Schip en de Ladinge. Zie de Hanfeatifche JFet-

ten. Art. 35. Zie hier een Voorbeeld daar van, getrokken uit onzen,

Schryver.

In.
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In den Jaare 1621 , laadde Gilles EJleben, Burger en Koopman te Bour-

dcaux daar een Vaartuig van 36 ton met Wynen naar Calais , en gaf het

opzicht over de Lading aan eenen Fnon , zynen Knecht. Het Schip ging

t'zeil, en toen liet in Zee was, ontmoete het een' Turkfche Rover, die

het opzeilde en nam ; maar zich in 't minfb niet bemoeide met het Vaar-

tuig of den Wyn : het zy om dat de Alcoran den Mahometaanen verbiedt

Wyn te drinken of te verkoopen, of om dat hy inhcimelyk verftand was'

met den Eigenaar van 't Schip, die een Schot was. Ai wat de Rover deed

was dat hy Fiton uit het Schip nam , en in Bmbaryen voor Slaaf verkoft

;

niemant anders van 't Scheepsvolk eenig leed doende. Fiton leefde vier-

dehalf Jaar in groote elende en armoede, tot hy ten langen lellen door

Aalmoezen werd vrygekoft. Weder te Bourdeaiix gekomen , vond hy

dat zyn Heer EJleben dood was. Niet te min intenteerde hy voor ecne

laage Rechtbank eene A£lie tegen de Weduwe over zyne Wedde, over

den tyd dat hy in flaverny geweefi: was, over de vergoeding van zyn rant-

foen-geld, en zyne fchade en intreft. De Weduwe trok het Proces voor

hooger Gerichten , en van daar quam het voor het Parlement , 't welk

vonnifle dat de Weduwe Fiton 1000 Livres zoude betaalen voor alle

zyne eifchen van wedde , rantfoen - geld , kollen , fchade en intrell.

VIL ARTIKEL;
Zoo 't gebeurt dat een van de Matroo^en , terwyl hy in

dienft van 't Schip is, eene ziekte op het lyf krygt, zal

de Schipper hem aan de Wal zetten, hem van een intrek

en licht voorzien, en hem een van de Zwabbers ofScheeps-

jongens by hem geeven, of een Vrouwsperfoon Juiuren

om hem op te paffen , gelyk ook om hem zulk eeten te

geeven als aan boord gebruikelyk is ; dat is te zeggen

,

zoo als hy aan boord terwyl hy gezond was gehad heeft,

en niet meer, 'ten zy de Schipper het hem wil toeftaan;

en zoo hy beter Eeten wil hebben, zal de Schipper niet

verplicht zyn het hem te geeven, 't en zy op eige kos-

ten van den Matroos; en als Jiet Schip zeilvaardig is, zal

het niet blyven liggen om den zieken Matroos : maar 200

hy weder gezond wordt, zal hy zyne volle Wedde of

Gage trekken, daar Hechts de koften afgetrokken die de

Schipper voor hem gedaan heeft. En zoo hy komt te

llerven zal zyne Vrouw of naafte Bloedverwant dezelve

trekken.

AAN-
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AANMERKING.
Het negentiende Artikel van de Wetten van Wisbui, het 45fl:e van de

Hanfeatifche , het 27fle van Karel dQn V^en, en het i6de van Philips den
Uden, welke hy verzameld heeft tot gebruik df^x Nederlanden , zyn alle ge-
grond op deeze Oleronfche Wet , in 't gene betrekkelyk is tot een' zieken
Matroos, en komen met dezelve nee overeen, beide zoo hy weder ge-
zond wordt, of op de reize komt fierven. 'Dq Spanjaarden hebben een ander
gebruik op hunne TFeJl - Indifche Reizen : want in geval een Matroos ziek
wordt, moet hy een ander in zyne plaats flellen, anderfints verliefl hy
zyne Wedde voor den geheelen tyd dat hy niet kon werken. Volgens de
Hanjeatifcbe Wetten, Art. 45. _

Zoo een Matroos door ziekte aan de Wal
wordt gehouden , mag de Reize om zynent wil niet uitgefteld worden.
Volgens de Ordonnantiën van Keizer Karcl den V^en^ zoo een Matroos
in het uitvaaren flerft zal zyne Vrouw, of Erfgenaam, zyne halve Wedde
trekken, en zoo in 't t' huisvaaren , de geheele, de begraaffenis koften
daar afgetrokken , zoo 'er eenige gemaakt zyn. In Oorlogfchepen is het
gebruik van zommige Plaatfen den Matroozen gunftiger geweefl; ; want wy
vinden in een Werk

,
gefchreeven door Pyrard de Laval, geheeten Jdvis

pour aller aux Indes Orientales , dat indien een Man op den eerften dag van
zyne reize komt te fierven, zyne Erfgenaamen betaald moeten worden,
volkomen als of hy dezelve geheel gedaan had.

VIII. ARTIKEL.
Zoo een Schip , gelaaden om te reilen van Bourdeaux naar

Caen ^ of eenige andere Plaats, van een Storm beloopen
wordt in Zee, zoo (geweldig dat het niet behouden kan
blyven zonder een gedeelte der Ladinge over boord te

gooyen, om het Schip te ligten, en de reft der Ladinge
te behouden, 200 wel als het Schip 2elf; dan moet de
Schipper zeggen , Mannen ivy moeten een gedeelte dei-

Goederen overboord gooyen; en zoo 'er geene Kooplieden
zyn om hem te antwoorden, of 200 die 'er zyn, door him
Ililzwygen, zyn -zeggen toeftemmen, dan mag de Schip-
per doen wat hem goed dunkt : En zoo de Kooplieden
xynen voorilag tegenfpreeken , en hem verbieden eenige
Goederen overboord te gooyen , mag den Schipper even-
wel niet nalaaten zoo veel van het Goed uit te werpen als

hy voor 't gemeene welzyn en veiligheid dienflig zal vin-

den j hy en het derde deel zyner Matroozen, op Jiunne

(^ komlle
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komile in de Haven daar 2,y lofTen moeten , op het H. E-
vangelium zweerende dat hy 't gedaan heeft , alleen tot

behoudenis van 't Schip en de Goederen die 'er noch in ge-

bleeven zyn. En de Wynen (of andere Goederen) die

overboord geworpen zyn, zullen gewaardeerd of gefchat

worden volgens de waarde der andere Goederen die be-

houden aankomen: en als deeze verkoft zyn, zalderzelver

prys verdeeld worden Livre a Livre onder de Kooplieden.

De Schipper mag de fchade die zyn ScJiip geleeden heeft

in rekeninge brengen, of de Vracht rekenen van de Goe-

deren die overboord geworpen zyn , ter zyncr keuze.

Zoo de Schipper niet doet blyken dat hy en zyn Volk den

plicht van bequaame ZeeUeden gedaan hebben, zal hy,

noch zy, eenig ding hebben. Het Scheepsvolk moet ook

een ton vry hebben, en een ander verdeeld worden door

't lot met het werpen van Dobbelfleenen, naa dat het zal

voorvallen, en de Koopheden kunnen den Schipper in dit

geval naar rechte op een' Eed dryven.

AANMERKING.
Van twee quaaden het kleinfte te kiezen is de Wet der Natuur zoo

wel als die der Volkeren; en als een Schip in nood is van te vergaan,

maakt het leeven des Scheepsvolks, en de behoudenis van de refl der

Ladinge, het overboord werpen van een gedeelte daar van , het kleinfle

quaad: doch op dat des Schippers onkunde of vreeze hem niet moge dry-

ven om iets te doen tot nadeel van de Kooplieden zonder daar een' goeden

grond toe te hebben, moet hy te raade gaan met de Kooplieden, PafTa-

giers, en Matroozen die zich aan boord van zyn Scliip bevinden ^

en , naar dat het hun noodzakelyk fchynt , Goederen overboord

gooyen. Dit is hy gehouden te doen door de Rhodifcbe Wet, fecnndo

Tomo Jurh Grceco-Romani, niim.g. en by het 2ofl;e, aiHeen 3 8fl:e Arti-

kels van die van TVisbui. De 2ofle en 38fl:e Artikels beveelen ook, dat,

zoo de Kooplieden alleen tegen den voorflag zyn van de Goederen over-

boord te werpen, en de refl:, die desgelyks hun Leeven en Goederen te

verliezen hebben , 'er hunne toeftemming toe geeven , de Schipper en een

derde van 't Scheepsvolk zich zuiverende mee Eede , zoo draa zy aan de

Wal komen , dat de nood hen daar toe gedwongen heeft , zy het dan mo-

gen doen, en verfchoond en veronfchuldigd zullen weezen van 't gene

zy gedaan hebben. Als 'er tot dat uicerfte moet gekomen worden , is de

Schipper niet gehouden zyn eigen Goed eerfl: overboord te gooyen. De
Coflume van de Livant is , dat de PalTagier of de Koopman eerft iets van

zyu
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zyti eigen goed overboord fmakt. De Ordonnantie van Philips den I It'en

,

onder den Titel van Avaryen, wil dat het Scheepsgereedfchap eerfl over-

boord gegooid worde, gelyk oude Kabels, Brandhout, Ankers en Kanon,
die zwaar weegen, en niet van den grootflen dienft zyn; dan de Kis-

ten van 't Scheepsvolk , als van de minfte waarde zynde. Alle deeze

dingen overboord geworpen zynde , komen \n tQxiQ Avarye , behalven die

den ó'ouverein behooren.

Door het 38fte Artikel van de IVisbuifche Wetten, moet de Schryver
van het Schip alle Goederen die overboord gefmakt worden regiftree'ren

,

en zoo 'er geen Schryver aan boord is , is het dienftig dat de Matroo-
zen eene Atteflatie van dezelve geeven in de eerfte Haven daar zy aan-

komen.
Door de Rhodifche Wetten komen de Goederen die door den Storm

befchadigd worden in Avarye. By dezelfde Wetten, indien de Schipper

door het Schip te overlaaden oorzaak is van het overboord werpen der

Goederen, moet hy de fchade vergoeden. De Wetten van Wisbui, Ar-

tikel 46, zonderen in dit geval de Goederen uit, die zoo gelaaden zyn

met toellemminge van den Koopman. Zoo de Schipper meer vracht aan-

genomen heeft dan hy bergen kan , moet hy daarom zyn Schip niet over-

laaden, maar volgens het Confnlaat is hy gehouden vracht voor het zelve

te vinden in een ander Schip. Zoo de Kooplieden , PaiTagiers of Matroo-

zen eenig Zilverwerk of andere dierbaare Goederen in hunne Kiften of

Kaften hebben, moeten zy den Schryver en den Schipper daar kennis van
geeven , anders zullen hunne Kiften niet verder in Avarye komen dan voor

't gene men weet dat 'er in is. Perfoonen worden nooit in Avarye gere-

kend, maar alle foorten van Goederen, hoedanige ook. Viólualie tot het

Schip behoorende is uitgezonderd van de Wetten om Goederen over-

boord te werpen , en vry van Contributie te betaalen in Avaryen. De
Wedden van 't Scheepsvolk zyn aan geene Avaryen onderhevig. Volgens
de Hanfcatifche , Artik. 28, moeten die Wedden of Maandgelden betaald

worden in drie termynen, een derde deel voor dat 'het Schip uitvaart,

een derde deel als de Goederen 'er uit geloft zyn, en een derde deel als

het wedergekomen is.

Door de Rhodifche Wet , moeten de Matroozen een ton vracht hebben
vry van Contributien en Avarye als 'er Goederen overboord geworpen
worden. Om dit te verklaaren moet men aanmerken , dat de Matroozen
gewoon waren zich te verhuuren tot eene Reize voor verfcheiden loon

:

zommige kreegen eene zekere fomme Gelds voor de geheele Reize, of

zoo veel 'smaands of 's daags; andere verhuurden zich zelfs voor een zeker

deel van de Vracht , of de vryheid van een zeker deel Goederen aan boord
telaaden, of zoo veel Vrachis aan andere over te doen of te verhuuren.

Maar de befte en gewoonlykfte manier van zich zelfs te verhuuren, was
voor een gedeelte in Wedde, en een gedeelte in Vracht, of voor zich

delven, of om te verhuuren aan anderen. De Zeelieden die ftechts Wed-
de trokken, contribueerden niets voor Goederen, die overboord gewor-

(^ 2 pen
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pen waren. Die Goederen hadden contribueerden , 't en zy deeze Goederea
voor hunne Wedde gekoft waren , en zy hadden maar een Ton vry. De
Kooplieden die hunne Vracht van hun huurden , hadden dezelfde voorrech-

ten daar by als zy zelfs.

Dewyl in 't Artikel gewag gemaakt is van Livre a Livre, dat is Pond^

by Pond , zal eene verklaring daar van den Leezer zekerlyk niet onaange-

naam weezen. De Do£loren der Romeinfche Rechten merken alle dingen
aan als een geheel; gelyk by voorbeeld , eene Erfenis uit verfcheide deelen

beflaande maakt te fiunen eene geheele of maiïa van nalatenfchap , het zy
groot of klein , een Pond of ax Heriditath. Dit Pond in twaalf gelyke dee-

len gedeeld , worden de deelen Oneen geheeten. De Kooplieden en Mees-
ters van Schepen merken , in geval van Avarye voor Goederen overboord
geworpen , of befchadigd in een*^ Storm , de zaaken op dezelfde wyze
aan ; dat is, zy merken het Schip en de Lading aan als een Pond, en de
verloore of befchadigde Goederen als een ander Pond; zoo dat de gene
die in het Pond van de Carga een tiende, vyfciende of ander part heeft

^

een tiende, vyfciende of ander deel moet draagen in het Pond der Averye-j

en deeze proportie van 't eene Pond tot het andere, is wat de Franfche:

Zee -Wetten noemen Livre a Livre..

r X. A R T I K E L.

Zoo 't gebeurt , dat om reden van onweer , de Schipper ge-
dwongen fchynt om 2,yne Maften te kappen , moet Jiy de
Kooplieden roepen, zoo 'er eenige aan boord 2,yn, en
andere die Goederen of Waaren in 't Schip hebben, en
raad met hun leeven , zeggende , Mannen , het is nodig de

Maften neer ie houwen .^ om het Schip te behouden en de

Lading , dewyl zulks in dit geval tiiyn pligt is. En dikwyl
kappen zy desgelyks hunne Meer-touwen, zelfs zicli ont-
doende van hunne Ankers en Kabels , om het Schip en
2,yne Carga te redden. Alle welke dingen gerekend wor-
den Livre a Livre.) gelyk de Goederen die over boord
geworpen zyn. En als het Schip behouden aankomt in de

Haven zyner loffinge, moeten de Kooplieden den Schip-

per hunne proportiën of aandeelen zonder uitflel betaalen,

en de Goederen verpanden of verkoopen, en 't Geld dat

hy daar door bekomt gebruiken om daar aan te voldoen,

voor dat de gemelde Goederen uit Jiet gemelde Schip ont-

laaden worden: Doch zoo hy ze laat gaan, en 'ergelchil

of twifl ryft over de voorwaarden , zoo de Schipper daar

eenige
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cenige collufie in gewaar wordt , behoeft hy 't niet te ly-

den, maar moet zyn volle Vracht iiebben, zoo wel van
de Goederen die over boord gegooid zyn, als van die

]iy behouden ter plaatfe van hunne delünatie gebragt
heeft.

AANMERKING.
Geen Koopman is gehouden Avary te betaalen voor Goederen die over

boord geworpen zyn , 't en zy de Schipper kan bevvyzen dat hy 't gedaan heeft

tot reddinge van zyn en zyns Volks leevens, en tot behoudenis van 't

Schip en de reft van de Carga. Verhezen die by toeval gebeuren, hec
breeken van de Mafl, het verbranden van 't Zeil, of het wegneemen van
een gedeelte der Goederen door Zeerovers, zal niet in Jvarye komen.
Volgens de Rhodifche Wetten , moet ieder Koopman zyn eigen verlies

draagen, en de Schipper desgelyks. Zie ook het 12de Artikel van de
Wetten van JVisbui. Volgens dat worde 'er Avary betaald voor fchade ge-
fchied adintra , en niet voor die ad extra, v/eshalvcn zyn de Schipper en
de Matroozen gehouden voor 't eerfte Admiraliteits Gerecht daar zy aan-

komen , zich met eede te zuiveren hoe de fchade gefchied is , en dat het uit

hoogen nood is geweefl. Zoo Zeerovers een Schip neemen met de ge-
heele Ladinge , en dezelve beide vrygekoft worden voor eene zekere fom-
me Gelds, zal de Avary daar voor gemeen zyn, en alle Belanghebbers
zullen contribueereu. Zoo de Kooplieden en Paffagiers aan boord van een
Schip, den Schipper verzoeken in eenige Haven in te loopen, uit vreeze
voor Zeerovers, en hy die Haven weder uitvaarende zyne Ankers of
Kabels verlieft, zullen dezelve betaald worden door de genen die hem ver-
zocht hebben daar in te loopen , en 't Schip behoeft niets tot dat verlies te
betaalen. Naa eene algemeene Schipbreuk is 'er geene Avary of gemeene
contributie meer, maar berg die bergen kan, gelyk in zulke gelegenheden
gemeenlyk het zegswoord is. Zoo eenige der Goederen , in een' Storm
over boord gefmakt om het Schip te ligten, weder te recht komen, moet
de Eigenaar wedergeeven het gene hy by Avary voor fchade ontvangen
heeft aan de genen die 't hem gegeeven of betaald hebben , daar af ge-
trokken het verlies dat hy geleeden mag hebben door 't befchadigen van
zyne Goederen, Dit gebiedt de Rhodifche Wet.

0,3 X: AR-
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X. A R T I K E L.

Wanneer een Schipper 5:,yn Schip op vracht verhuurt aan

Kooplieden , moet hy hun zyn Touwerk toonen , de
Touwen waar mede de Goederen opgehyfl en nêergelaa-

ten worden aan de Wal of aan Boord: en zoo zy oordee-

len dat zy verfteld moeten worden, moet hy ze aoen ver-

flellen ; want zoo een Pyp, Oxhoofd of ander Vat, by ge-

brek van zulke Touwen bedorven wordt of verlooren gaat,

moeten de Schipper en het Scheepsvolk daar vergoeding

voor doen aan de Kooplieden. Desgelyks zoo de Touwen
breeken , de Schipper dezelve van te voren niet hebbende

laaten zien aan de Kooplieden, is hy gehouden de fchade

te vergoeden: maar zoo de Kooplieden zeggen, dat Tou-
werk, of die Touwen, zyn goed en fulïfifant, en Jiet des

niet tegenilaande gebeurt dat zy breeken , zullen zy in

dit geval de fchade tufTchen Jien deelen ; dat is te zeggen
de Koopman wien deeze Goederen behooren, en de ge-

melde Schipper met zyn Scheepsvolk.

AANMERKING.
By het 1 2cie Artikel der Wlsbuifche Wetten , en by het 7de van die van

Koning Philips den Ilden^ js de Schipper, als hy zyn Schip verhuurt op
Vracht, gehouden het aan den Koopman of zynen Agent te laaten zien.

Het Confulaat eifcht het zelfde, en dat de Schipper den Kooplieden niet

alleen de Touwen zal laaten vifiteeren, maar het geheele Schip boven en

onder deks, op dat zy^ kunnen zien wat 'er aan gepreekt, opdat het ver-

fteld worde; en zoo 't niet verfteld wordt, en de Waaren befchadigd zyn,

zal de Schipper het verlies boeten. Het 49fl:e Artikel van de IVisbuifche

Wetten gebied aan het Scheepsvolk den Schipper kennis te geeven van 't

manquement en gebrek van zync Touwen ; anderfints zullen zy verant-

woordelyk zyn voor alle toevallen die 'er kunnen gebeuren ; en zoo,

naa dat deeze kennis gegeeven is, de Schipper niet bezorgt dat zy ver-

fteld worden , zal hy de fchade uit zyn eigen zak betaalen.

De Rhodifche Wetten , fecttndo Tomo Juris Grceco-Romani ,• num. 11. wil-

len en ordonneeren, dat de Koopman die een Schip bevracht zich van

alles net zal onderrechten , Diligenter intenogare debet Menatores qiii prins

in ea Navi navigaverunt. De Wet zegt dat hy de genen moet ondervraa-

gen die 'er van te voren mede gevaaren hebben ; maar dit is van weinig

nut, behalven wat het zeilen van 't Schip belangt, want Schepen verval-

len
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kn dagelyks meer en meer , en moeten altoos gevifiteerd worden door

den Perfoon die 'er belang in ftaac te neemen , zonder op de onderrechting

van anderen flaat te maaken.

XL ARTIKEL.
Indien een Schip te Bourdeaiix met Wynen gelaaden , of an-

dere Goederen , de Zeüen opliyll om ze naar eenige andere

Plaats te brengen , en de Schipper zyn' pligt niet doet

naar behooren, noch de Matroozen te recht op hunne
Zeilen palTen ^ en het gebeurt dat een Storm hen beloopt

op Zee; zodanig dat de groote Raa valt of neerflaat , op
eene van de Pypen of Oxhoofden Wyn; dit Schip behou-

den in de Haven daar het lolTen moet gekomen zynde;
2.00 de Koopman zegt, dat zyn Wyn verlooren gegaan is

door den flag der groote Raa, en de Schipper het ontkent,

2,al de Schipper, zoo wel als zyn Scheepsvolk (het zy 4.

of 6 van hun , en zulke die de Koopman niet kan wraa-

ken) een Eed moeten doen, dat de Wyn niet verlooren

gegaan is door de groote Raa noch door hunnen fchuld

,

[
gelyk de Koopman hun te lafte legt, dan moeten zy 'er

vry van gekend worden; maar zoo zy den Eed ftrekkende

tot het voorgemelden einde weigeren , zullen zy gehouden
zyn daar vergoediege voor te doen ; om dat zy hunne
Zeilen in goede order hadden moeten brengen, eer zy uit

de Haven vertrekken.

AANMERKING.
Dit Artikel wordt verklaard door het 23fl;e van de TVishuijche Wetten

,

't welk ordonneert, dat zoo de Carga qualyk gedouwd en 't Schip niet

evenwigtig is , en de Bootsgezellen hunne Zeilen niet naar behooren be-

handelen , en daar door eenige fchade komt aan Schip of Goederen, zul-

len zy aanfpreekelyk zyn voor die fchade, voor zoo verre zy in ftaat zyn
om dezelve goed te maaken. Eertyds waren in verfcheide Havens van
Guyenne Bedienden geheeten Jnumeurs of Stoirjaeis , die Tmimerbaazen
van hun handwerk waren, en betaald werden door den Koopman. Hun
werk was alle Goederen v/el te pakken in Kiften , 'Kaften , Baaien , Doo-
zen en Bundels, enz. de beide zyden van 't Schip in evenwigt te brengen,

de ledige plaatfen te vullen , en alles ten befte te fchikkcn. Niet dat hec

meerended yan 't Scheepsvolks dit zoo wel niet verftond als die Stouwers

;

maar
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maar zy wilden 'er zich niet mede bemoeyen , uit vreeze van het niet naar

genoegen van den Koopman te doen , en van verantwoordelyk te zyn

,

voor alle ongevallen die 'er uit voort konden komen. Desgelyks waren 'er

oudtyds Sacquiers, gelyk men zien kan in 't 14de Boek van den Codex Theo-

dofmnus. Unica de Saccariis Portiis Romcs. Hun werk was te laaden en te

ontlaaden, Schepen bevracht met Zout, Koren of Vifch, om het Scheeps-
volks te beletten den Koopman te benadeelen onder valfche voorvvend-

fels , of hem zyne Waaren op eenige andere wyze te ontfutfelen en af-

handig te maaken.

X I L ARTIKEL.
En Schipper !z:yn Scheepsvolk aangenomen hebbende, moet

vrede onder hen houden , en als iiunne Recliter zyn op
Zee; in dier voege dat zoo iemant van Iiiin een"" ander
heet liegen , terwyl zy Wyn en Brood op Tafel hebben

,

2al Jiy vier Deniers betaalen ; en zoo de Schipper zelf

eenen heet hegen zal Jiy acht Deniers betaalen; en zoo
een van de Matroozen den Scliipper onbefchaamdelyk te-

gen fpreekt , zal hy desgelyk acht Deniers betaalen ; en
zoo de Schipper een' van de Bootsgezellen flaat, het zy
met de vuist of de open iiand , zal deeze den eerïlen llag

verdraagen ; maar zoo de Schipper hem meer dan eenen
flag geeft, mag de Bootsgezel zich verdedigen: maarzoo
de gemelde Bootsgezel zynen Schipper eerll aanvalt, zal

hy vyf So/s betaalen , of zyne hand verliezen.

AANMERKING..
Deeze Wet bepaalt de Corre£lie des Schippers aan eenen flag met de

vuist of de open hand, welke de Matroos moet verdraagen, en geenen
meer. Het Confulaat Cap. 16, verklaart hoe verre een Bootsgezel is ge-

houden den aanval van zynen Schipper te verdraagen, met deeze woorden,
De Matroos is vcrpligt zynen Schipper te gehoorzaamen

, fchoon hy hemfchold,

en vertoornd is op hem ; hy moet zich uit zyne oogen houden, of zich verbergen in

den voorjleven van het Schip ; zoo de Schipper hem volgt , 7noet hy hem elders

ontvlieden; en zoo hy hem daar vervolgt, mag de Bootsgezel zich verweeren,

getuigen neemende van de wyze hoe hy door zynen Schipper vervolgd is ; want de

Schipper mag hem niet tot in den voorjïeven vervolgen.

Het 2ofle Artikel van de Wisbiiifche Weteen ftraft het heeten liegen.

Het zelfde Artikel is zeer geftreng tegen den Bootsgezel die zynen Schip-

per flaat , of zynen arm tegen hem opligt. Zulk een Bootsgezel moed
zyne
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zyne halve hand op de pynlykfle wyze verliezen. Zoo de Bootsgezel

eene misdaad gepleegd heeft, te groot om door des Schippers gezag ge-

ftraft te worden , moet de Schipper met zyne Officieren den Misdadiger

vatten , hem boeven , en hem te recht doen ftellen op zyne weder-

komlle.

X 1 1 1. A R T I K E L.

Zoo 'er gefchil ontJdaat tufTchen den Schipper en eenen 2,y-

ner Bootsgezellen , moet de Schipper hem zyne Bak ont-

zeggen drie maal , eer hy hem uit het Schip zet , of hem
van zynen dienfl ontzet : doch zoo de Bootsgezel , in tegen-

woordigheid van de reft der Bootsgezellen aanbiedt zynen

Schipper voldoening te geeven, en de Schipper geene vol-

doening van hem wil aanneemen , maar van 't Schip jaa-

gen; mag de Bootsgezel in zulken geval het gemelde

Schip volgen naar de Haven daar het lofTen moet , en

moet eene zoo goede Wedde of Maandgeld trekken als of hy

met het Scliip gekomen was, en den Schipper voldoening

gegeeven had in 't aanzien en tegenwoordigheid van het

Scheepsgezelfchap ; en zoo de Schipper geen' anderen

Bootsgezel in zyne plaats in 't Schip neemt zoo bequaam

'als de andere, en het Schip of de Lading daar door by on-

geluk befchadigd word j zal de Schippqr^ gehouden zyn die

Ichade te vergoeden, zoo hy heeft waar mede dezelve te

bctaalen.

A A N INI E R K I N G.

Hem zyne Bak te ontzeggen is in 't Origineel Oficr la TouaiJIe, eene

oude Gafcovfche fpreekwyze, betekende hem de Tafel of Eeien weigeren

voor drie maakyden , waar door verflaan wordt anderhalve dag. De
JViskiifche Wet gebiedt dat de Schipper voldoening zal geeven voor de

fchade die voort kan komen van de afweezendheid des Bootsgezels, dien

hy van 't Schip jaagt. En de Hanfeatifche', Art. 27 willen dat de Schipper

zyn Scheepsvolk geene oorzaak geeft tot opfland ; noch hen terge of

fchelde, niet verongelyke , noch hun iets onthoude dat hun toekomt;

maar hen wel handele, en hun eerlyk betaale het gene hun toekomt. Zom-
mige Franfchc Wetten ordonneeren dat geen Matroos onder de 18, en bo-

ven de 50 Jaaren aangenomen zal worden. De keuze van 't Scheepsvolk

ftaat geheel aan den Schipper : de reden daar van is dat hy zelf wel verze-

kerd behoort te weezen van de bequaamheid zvner Macroozen , en dezel-

ve daarom niet moet aanneemen op het woord en 't zeggen van anderen.

R XIV. AR-



130 KORT BEGRIP VAN DE ZEE-RECHTEN

X I V. A R T I K E L.

Zoo een Schip, gemeerd zynde en ten Anker liggende, ge-

ftooten wordt of geklampt door een ander Schip onder

2eil, dat niet wel geftuurd wordt, waar door het ten an-

ker liggend Schip wordt benadeeld , en ook de Wynen of

andere Koopmanlchappen in elk der gemelde Schepen be-

fchadigd worden, zal in dit geval de fchade gemeen zyn,

en gelykelyk half door gedeeld worden; en de Schipper

en het Scheepsvolk van "'t Schip dat tegen 't ander gefloo-

ten en het geklampt heeft, zal gehouden zyn te zweeren

op de Heilige Evangeliën , dat zy het niet opzettelyk of

met voordacht gedaan hebben. De reden waarom dit eerft

2,00 is uitgeweezen , is , dat een oud vervallen Schip niet op

een beter aangelluurd zal worden , 't w^elk des te eer zal

voorgekomen worden , als zy weeten dat de fchade ge-

deeld moet worden.

AANMERKING.
DeezeWet koTit net overeen met 26, 50, 67 en yoHe Artikels van

de Ordonnanticn van IVisbii'i. Het verdeelen van 'c verlies half en halfdient

om bedrog voor te komen; want een oud Schip dat weinig of niets waar-

dig is, zoude zich anders in 't vaarwater van een nieuw kunnen begeeven,

en 'er tegen aanftootende, meer fchade eifchen dan het oude Schip billyk

gewaardeerd zoude kunnen worden.

XV. ARTIKEL.
Onderftel twee of meer Schepen in eene Haven daar maar

weinig Water is , zodanig dat het Anker van een der

Schepen droog ligt ; in dit geval zal de Schipper van het

ander Schip zeggen tegen hem wiens Anker droog ligt.

Schipper ) neem uw Anker op^ want het is ons te naa, en

zou ons fchade kunnen doen: en zoo de gemelde Scliipper

noch zyn Scheepsvolk het gemelde Anker niet op willen

neemen , dan mag de andere Schipper en zyne Matroozen

(die 'er anderfints fchade door zouden kimnen lyden) het

gemelde Anker ligten, en het op een verder afitand van

nun laaten vallen j en zoo de andere zich kanten en verzet-

ten
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ten tegen het ligten van hun Anker , en 'er naderhand

fchade door gefchiedt, nullen zy dezelve volkomelyk moe-

ten boeten: maar zoo zy een Boei of Anker -teken uitleg-

gen, en 't Anker eenige fchade doet, is de Schipper noch

de Matroozen , wien het behoort, niet gehouden die fchade

te vergoeden; maar zoo zy 't niet doen, al: Want alle

Zeelieden moeten zulke Boeyen of Anker-tekens uitleg-

gen, en Kabels aan hunne Ankers hebben die in de volle Zee
klaarlyk gezien kunnen ^vorden.

AANMERKING.
De 28 en 51 Artikels van de Ordonnantiën van Wisbui , eifchen dat de

Schippers Boeyen zullen uitleggen om te waarfchuwen waar hunne Ankers

liggen, by poene van alle fchade, die, by gebrek van dezelve, kan ge-

fchieden , te vergoeden : want Ankers onder water verborgen , kunnen

groot quaad doen by ebbe of laag water. Zoo een Schipper dezelve ge-

waar wordt, en zy dicht by hem liggen, mag hy ze verder verbrengen,

en alle fchade aan zyn Schip voorkomen. Harmenopuhis in promptnario, Ti-

tulode Rebus Naiiticis, Licet in difcrimen addu^is, qidfe aliter explicare non

pojjimt , alterius Navis anchoras falutis fnce caufce precidere. De Boeyen die

men gebruikt zyn ledige Tonnen, of een Blok van eenig ligt Hout met
Manden , die op de oppervlakte van 't Water dryven, en aantoonen waar

de Ankers liggen.

XVI. ARTIKEL.
Wanneer een Schip met zyne Lading te Bourdeanx komt,

of elders, daar de Schippr heen moet, is de Schipper ge-

houden tot zyn Scheeps-Gezelfchap te zeggen. Mannen,
nvilt gy uiv aandeel zelfs bevrachten, of daar voor genieten

naar gerade van de algcmeene vracht van '/ Schip : De
Matroozen zyn gehouden 't een of ander te kiezen. In-

dien zy kiezen zoo als de vracht van 't Scliip zal uitvallen,

zullen zy trekken naar gerade van het Schip ; en zoo zy
zelfs willen bevrachten, moeten zy 't zoo doen, dat het

Schip 'er geen beletfel of hinder door heeft. En zoo 't ge-

beurt dat zy hunne vracht niet kunnen verhuuren en zelfs

geene Goederen krygen , als hun aandeel van ftouwage hun
toegeilaan is , is de Schipper buiten fchuld^ en zoo zy een

Vat Water willen laaden in plaatfe van een Vat Wyn,
11 2 mogen
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mogen zy het doen : en in geval ''er op Zee eene uitwer-

ping gedaan zoude moeten worden van Goederen over

boord , zal 't geval het zelfde zyn voor het Vat Water,

als voor een Vat Wyn , of andere Goederen , Livre è

Livre ^ of Pond by Pand. Zoo zy hun aandeel van de

Vracht aan Kooplieden verhuuren, zullen deeze dezelve

vrydom en immuniteit hebben die de gemelde Matroozen

hebben.

AANMERKING.
Dit Artikel heeft eenige betrekking tot het Sfle , 't welk handelt van

de Wedden der Matroozen, en van hunne Vracht aan boord. Het softe

Artikel van de Wisbuifche Wetten is 'er op gegrond. Door de immuniteit

der Matroozen wordt verftaan het voorrecht van de laatfte te weezen die

in een' Storm over boord moeten gooyen, endoor hunnen vrydom een Ton
vry te hebben van alle Avaryen. De Vracht der Bootsgezellen moet eerft

vol weezen; want de Schipper is niet gehouden naa hen te wachten als

zyne Carga geheel aan boord is. De reden die onze Schryver geeft , waar-

om , in geval van over boord werpinge een Vat Water gelykelyk in de

Avarye zal komen, Livre a Livre , voor een Vat Wyn, is dat een Boots-

gezel zyne Stouwage naar zyn eigen welgevallen kan gebruiken , om dat

hy die aanneemt voor een gedeelte van zyne Gage of Wedde. Daar en

boven ligt in zulk een geval het Water dat hy aan boord heeft het Schip zoo

veel als of hetWyn was. En de Matroos zyn Water over boord gooyende,

't welk hy door zyn voorrecht mag weigeren te doen , brengt niet alleen

toe tot behoudenis van 't Schip en zyne Ladinge , maar het dient ook om
delaatfte meer in haar geheel te behouden; want zoo iets dat de Koopman
aan boord heeft, van meer waarde is dan Wyn , en voor het Vat Water

flonJ , moed het eerft over boord gegaan hebben ; en het over boord

v/erpen van zyn Water zoo veel toebrengende tot gemeen belang van het

Scnip en de Carga, wordt hem vergunt met zyn Water in eene AvaryetQ

komen als of het Wyn geweeft ware. Hoe verre nu deeze OJeronfche Wet
plaats heeft in onze Admiraliteits Hoven , ftaat aan de Dodoren der

Romeinfche Rechten te beililTen; maar volgens de Engelfche Rechten, of

Coinmon Law, zou een Vat Water nooit Livre a Livre, Pond by Pond,

gefchat worden , tegen een Vat Wyn.

XVII. AR.
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X V 1 1. A R T I K E L.

De Matroozen van Brittanje moeten maar een' maaltyd

'sdaac^s hebben uit de Combiüs, om dat zy drank hebben

in de uit- en t'huis-reize. Maar die van Normandjen zul-

len twee maaltyden 's daags hebben, om dat zy maar water

voor Scheeps - portie krygen ; maar als het Schip in een

Wyn - Land komt , zal de Schipper hun Wyn tot hunnen
drank bezorgen.

AANMERKING.
De gewoonte van eiken Man eene zekere portie te geeven is zeer oud

,

en om alle jalouzy , klagten en wanorden voor te komen , is die portie ge-

field op zoo veel voor ieder, en wordt net uitgedeeld aan alle , elk even-

veel. Belangende het toeflaan van Wyn en Maaltyden door dit Artikel,

het apfle van de Ordonnantie van JVisbui komt 'er mede overeen. In de

Reizen daar men Wyn kan bekomen , is de Schipper gehouden zyn Volk
daar van te voorzien, en dan zullen zy maar eenen maaltyd 's daags heb-

ben. Doch zoo zy maar Water drinken zullen zy twee maaltyden hebben.

De Wetten van Karel den Vden en Philips den I I^en ordonneeren dat de

Bootsgezellen drie vafle en zekere maaltyden 's daags zullen hebben, en

zoo zy meer maaltyden begeeren , zullen zy niet anders hebben dan 't gene

zy laaflelyk hebben gegeeten, 'ten zy in buitengevvoone gelegenheden. By
het 52fl:e Artikel der Hanfeatifche Rechten behoeven de Schippers van
Duitfche Schepen, op Frankryk of Spanje vaarende, hun Scheepsvolk niec

van viftualie te voorzien als zy uitvaaren , maar wel als zy naar huis fleve-

nen , zoo 't Schip op vracht verhuurd en gelaaden is ; de Schipper verpligt

zyndede Matroozen te onderhouden; maar zoozy ledig wederkeeren, niet.

De Fortugeezen in hunne reizen naar Oujl-Indiëii, onderhouden beide Ma-
troozen en Soldaaten derwaart flevenende , en geeven anderhalf pond Be-

fchuit, 3 pinten Wyn en 3 pinten Water 's daags , en 31 pond zoute

Vifch 'smaands, eenige drooge Vifch , Look en Ajuin. Maar in hunne
retouren, hebben zy llechts Befchuit en Water tot de K3.3p de Goede Hoop\

en daar moet elk Man zich van zyn' eigen leeftogt voorzien en leeven.

Facilis defcenfus ad Indos

:

Sed revocare gradum, veteremque evadere ad orbem^ ,

Hoc opus , hic labor eji.

In geval van nood, als 'er voorraad te kort komt, moeten, volgens di;

Rhcdifche Wet, de genen die leeftogt aan boord hebben daar van mede
deelen aan die uitgeteerd zyn.

R 3 XVIII AR'
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XVIII. ARTIKEL.
Als een Schip ontlaaden is , en de Matroozen liun Geld

eifchen, zommige van welke noch Kooi, noch Kilt, noch
Koffer aan boord hebbende, mag de Schipper met recht

een gedeelte hunner Wedde inhouden , tot dat zy 't Schip

weder brengen ter plaatfe van waar het quam ; 't en zy ze

goede zekerheid geeven dat zy de geheeJe reize uit zullen

dienen.

AANMERKING.
Het sifle Artikel van de PFisbuifche Ordonnantiifn komt net met dit over-

een. De Zeeman heeft zyn Geld niet volkomen verdiend voor dat het werk
geheel gedaan of de tyd van zynen dienfl verftreeken is. Het 2 8fl:e Ar-
tikel der Hanfeatifche ordonneert dat zy in drie verfcheide termynen be-

taald moeten worden ; een derde als zy t' zeil gaan , een derde als zy komen
in de Haven daar zy loflen moeten, en het overige derde als het Schip
weder t'huis gekomen is.

XIX. ARTIKEL.
Zoo de Schipper de Matroozen huurt en aanneemt in de Stad

daar het Schip t'huis hoort, het zy voor zoo veel 's daags,

's weeks , of 's maands , of voor een zeker aandeel van de
Vracht ; en zoo 't gebeurt dat het Schip geene Vracht kan
krygen in de Haven daar het aankomt, maar verder moet
zeilen om die te krygen : moeten in zulken geval die , welke
gehuurd of aangenomen zyn voor een zeker aandeel van
de Vracht , den Schipper volgen , en die op gage ftaan

moeten hunne Wedde vooruit trekken cours by cours ^ dat

is naar gerade van de lengte der Reize , in 't gene zy lan-

ger geduurd heeft dan zy bedongen hadden, omdat hy
hen aangenomen heeft tot eene zekere Plaats. En zoo zy
zoo verre niet gaan als de Plaats voor welke het accoord

gemaakt is , moeten zy echter de geheele bedonge Wedde
trekken , als of zy derwaart gegaan waren ; doch zy moeten
desgelyks het Schip te rugge brengen tot de Plaats van waar
Zy eerit vertrokken zyn.

AAN-
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AANMERKING.
Dit Artikel wordt verklaard door het 8fl:e en i6de, en het gene over

dezelve gezegd is. De 32fl:e IVisbnifche Wet, de 12de en 13de van Karel

den Vilen, en 24fl:e der tlanfeaüfche dienen tot het zelfde oogmerk. By
het 9de Artikel van de Wetten van Philips den 1 Wen, zoo de reize belet

wordt door Oorlogen , Zeerovers, of het Bevel van den Souverein , moet
de Matroos een vierde trekken van de Gage die zy voor de geheele reize

bedongen hebben. In den Jaare 1626 in O^ober werden alle Engelfche

Schepen , die in op de Revier van Bourdeaitx lagen , opgehouden op bevel

van MonfieurdeL«.w?72ioM7-g, Gouverneur van Blaye. Verfcheide vandeeze

Schepen waren gelaaden met Wyn , en andere met andere Koopman-
fchappen. Zy werden gedwongen weder te keeren naar iiozWeaza, en te

cntlaaden,- waar naa de Schippers de geheele vracht eifchten van de Koop-

lieden die hen bevracht hadden, uit kracht;- van de Wet, Cohmis, '^ Na-

vem condiixit. D. Locati; dewyl het hunne fchuld niet was dat zy hunne

Reize niet volbragten, en de Goederen in hunne verordende Haven niet

bragten. De Vracht was toen 15 a 16 Livres per Ton. Het Admirali-

teits-Hof wees 'er hun een vierde van toe. Zy appelleerden voor het

Souvereine Hof, 't welk naa hen twee maal gehoord te hebben , hun

appel van de hand wees. Welk voorbeeld van onzen Schryver, cenig-

fincs tegen zyne eige Aanmerkingen aanloopt.

XX. ARTIKEL.
Als een Schip te Bourdeaux of elders aankomt , mogen twee

Bootsgezellen te gelyk aan de Wal gaan en een"" maal of
portie met zich neemen van zulken leeftogt als in 't Schip

is, en daar ten behoeve van het Scheepsvolk in is opge-

daan; gelyk ook Brood naar gerade, zoo veel als zy in een

maal eeten , maar geen drinken: en zy moeten zeer fpoe-

dig en in tyds weder naar hun Scliip keeren , op dat de

Schipper zyn gety daar door niet mifTe ; want zoo dit

fefchiedt, en daar fchade uit voortkomt , zyn zy gehouden
ie te vergoeden ; of 200 een van Jmn gezellchap zich

bezeert by gebrek van hunne hulpe , zullen zy in zulke

koften tot zyne herftellinge vervallen , als een van zyne
mede Matroozen, of de Schipper en die van zyne Tafel

redelyk en voeglyk zullen oordeelen.

AAN-
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AANMERKING.
De reden deezer Wet houdt nu op voor Bourdeaux, voor welke Plaats

zy oorfprongkelyk gemaakt is: want de Revier is zoo vol Gaarkeukens en

Kroegen aan beide de Oevers , dat he: niet waarfchynlyk is dat de Ma-
troozen van hunnen zouten voorraad aan de Wal zullen brengen , nu zy

varfche Spyze kunnen bekomen, Dewyl , voor de laacfle Oorlogen , eene

ongelooffelyke quantiteit Wynen uit die Provincie in England werd inge-

voerd ; zal de weetgierige Koopman niet ongeaarne zien welke Aanmer-

kingen onze Franfche Schryver maakt over den grooten overvloed van

Wynen die daar in deeze tyden is, en de fchaarsheid van dezelve in vorige.

De al te groote overvloed van Wynen is oorzaak van 't bederf der Provincie van

Guyenne, van welke de Wyn eertyds de grootjle fchat ims. D. Ferronus ad

Confiietud. Burdegal §. 20, Tit. 'de Feudis fiibfinitis. De Wyngaarden zyn in

deeze laatjle tyden het bederf van de Eigenaars geixeefl , zoo wel om reden van

de groote moeite van dezelve te cultiveeren en te onderhouden , als om de veelvul-

dige flormen en de ongenade van de Lucht , deivyl 'er geene Plant zoo zwak zoo

teer is als de Wynfiok ,
gelyk de Heer Mornac zeer wel aanmerkt in zyn Com-

mentariwn over de fVet , SiColonus, D. Locatii: en de Heer Mesnil, een

van 's Konings Kanceüers in 't Parlement van Touloufe, in 't tweede Beek

zyner Nütable Quefiions , chap. 16. Job, chap. 15. „ Wanneer 'er eenig

„ ongeval aan den Wynftok gbeurt, 't welk hunne bloei verhindert, is

„ de Eigenaar genoodzaakt nieuwe Scheuten te planten , en de grootfte

„ moeite aan te wenden tot de culture zyner zieke Wynflokken". Colu-

mella, Lib. 4. Cap. 3. Namqiie hic iifus in nofiram venit atatem, ut Rus quod

folebat alere mme alatuT , ^qui hcec opera intermittit amittit. Symmachus £/j//2. 5.

Lib. I . Inde Jaaren als de IVynoogst goed is , welke PVyn 'er gemaakt worde , belan-

gende de qualiteit of quantiteit , moeten twee derde daar van in 't Land gecon-

fumeerd worden ; niet boven een derde daar van uitgevoerd wordende. Om 't

verquificn daar van te voorkomen , is 'er geen ander middel te vinden , dan het

opzetten van Kroegen en Drinkwinkels te beletten , die oorzaak geeven tot over-

daad. Laat ons nu wederkeeren tot de zofle Wet van Oleron , de reden

daar van was den Zeeman fterk en gezond te houden: want door hen aan

te moedigen om naar de Wal te gaan , twee aan twee , in eenen tyd dat

hunne dienfl niet nodig is aan boord, gaf de Schipper hun gelegenheid

om zich zelfs aan Land te vervarfchen , 't welk het befte middel is voor

fcheurbuik ,
gekreegen op het Schip , door het eeten van zoute kost en

drooge befchuit, en een' langen tyd in eene befloote Plaats gepropt ge-

weeft te zyn. Door het eeten van varfche Spyze , en de open lucht aan

Land te ademen , worden zy fterk en bequaamer tot hun werk. Het was

den Matroozen niet geoorloofd dronken te weezen, noch zich vrolyk te

maaken op het Schip, 'ten.zy 'er eenige goede reden tot deeze vrolykheid

ware, en de Schipper 'er in ftemde. Gelyk wy vinden in het 3ifte Arti-

kel der Hanfeatifche; en de oude Wet van Rhodeshcdiy Verlor in Navi pis-

cem
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cem non frigito, & Exerchor id ei non permittito. Ah een van zyne Mede-
Matrooozen: in 't origineel Haat Son Matelot , 't welk zoo veel betekent als

Makker of Kameraat; want het is op Zee de gewoonte het Scheepsvolk in

Faaren te verdeelen: elke twee zyn Kameraats; en de Franfchen noe-
men dit Matelotage. Deeze twee Makkers of Kameraats moeten malkander
lief hebben en byflaan. Hunne taak of werk is doorgaans het zelfde, en
zy worden fteeds by malkander geplaatft. Die van zyne Tafel: de Boots-
gezellen op Spaanfche Schepen bereiden hunne Spyze, en betaalen 'ervoor,

elk Man voor zich zelven ; maar op de Engelfche , Franfche , Hollandfche en
Duitfche Schepen is alcyd een Kok , en het Scheepsvolk eet al te famen aan
dezelfde ïafel , en uit eene Bak. Gemeenlyk zyn 'er twee Tafels; des
Schippers die gedekt wordt, en daar hy zelf met zyne Officieren aan eet;

ea die der Bootsgezellen daar zy hunne Bakken hebben.

XXI. ARTIKEL.
Zoo een Schipper 2,yn Schip verhuurt aan een Koopman , en

hem een' zekeren tyd itelt binnen welken hy Jiet Schip zal

laaden, op dat het op den beilemden dag reisvaardig zy
en vertrekken kunne, enhy Jiet binnen dien tyd niet laadt,

maar den Schipper en het Scheepsvolk acht dagen ophoudt,
of veertien dagen , of langer dan de bedonge tyd , waar
door de Schipper de gelegenheid van een' goeden Wind
om te vertrekken verliest : Zal de gemelde Koopman in
dit geval gehouden zyn voor zulken uitftel vergoeding te

geeven , v^-eiker vierde deel aan de Bootsgezellen zal ko-
men, en de overige drie vierde deelen aan den Schipper,
om dat hy hun de Kost moefl geeven.

AANMERKING.
Het 34fl:e Artikel der TVisbuifche Ordonnantiën, en het spfle van die van

Keizer Karel komen geheel en al o\-er een met deeze Wet. By de Hanjea-

tïfche en die van Philips den Ilden^ is de Koopman gehouden de geheele
Vracht te betaalen, als hy het Schip niet laadt is dagen naa den bedon-
gen tyd; en volgens het Codex Tbcodofianus , de Navicularüs , wanneer een
Schip gelaaden in eene Haven komt, moet de Koopman, wien de Carga
behoort, in 10 dagen loflen; maar in onzen tyd om de Heilige en Zondagen

is de gewoonlyke tyd om te ontlaaden i j dagen ; maar dit moet het betaa-

len van de Vracht niet hinderen , die binnen 8 dagen voldaan moet zyn

,

^het zy het Schip ontlaaden is of niet. De Schipper kan voor zyne Vracht
de Goederen niet aan boord houden ; maar als zy in de Boot of in de Lig-

ter zyn, k^n hy ze arrefleeren en tegen houden toe dat hy voldaan is.

S XXII. AR-
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X X 1 1. A R T I K E L.

W"anneer een Koopman een Schip bevracht op !z,yne eige

koften, en Zee doet kiezen, en het gemelde Schip eene

Haven inloopt , daar het door den wind opgehouden
wordt, zodanig dat het daar toeft tot dat al 't Geld ver-

teerd is, moet de Schipper naar zyn eigen Land om Geld
fchryven; maar de reize niet ftaaken om deeze reden; want
2,00 hy dit doet, zal hy gehouden zyn den Koopman alle

fchade , die daar uit volgt , te vergoeden. Maar de Meefter

mag een gedeelte neemen van de Wynen of andere Goede-
ren van de Kooplieden, en daar van difponeeren om in

2yne tegenwoordige behoefte te voorzien ; en als het ge-

melde Schip aangekomen zal weezen in de Haven daar het

loflen moet , zullen de Wynen daar de Schipper dus over

gedilponeerd heeft, gefchat en geprifeerd worden op den
zelfden voet daar de andere Wynen doorgaans voor ver-

koft worden , en ook zoo worden verrekend aan den
Koopman. Én de Schipper moet de Vracht ontvangen van
tiulke Wynen, daar hy over gedifponeerd heeft tot het

voorgemelde gebruik , en om de gemelde reden.

AANMERKING.
De ssfte en sófle Artikels der Wisbuifche Wetten ftrekken tot het zelf-

de oogmerk als dit ; maar volgens het 68fl:e Artikel dier Wetten , moet de-

Schipper, al fchoon 't Schip in het vervolg verging, den Koopman de

Wynen betaalen of andere Goederen die hy in geval van nood ver-

koft heeft , zonder daar iets af te mogen trekken voor de Vracht. De
Hanjeatifche verbieden eenen Schipper Geld op te neemen of te leenen op
andere zekerheid dan de Scheeps Bodevi , op dat , zoo 't vergaat , de fchujd

niet betaalt behoeve te worden; en zy laaien hem, als hy t'huis is, niet

toe eenig Geld op te neemen op den bodem of anderfints, zonder de Eige-

naars daar kennis van te geeven. By 't ajfte van de Wisbuifche Wetten
is het Schip aan den Koopman , wiens Goederen de Schipper op die wyze
heeft verküft, verbonden om hem voldoening te geeven, alfchooa het

zelve verkofc werd, en andere Eigenaars kreeg.

XXIIÏ. AR-
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XXIII. ARTIKEL.
Zoo een Stuurman onderneemt een Schip te ftuuren en het te

St. Malo te brengen, of in eenige andere Haven, en in

2ynen pligt daar in te kort fchiet , zodanig dat liet Schip

ftrande door zyne onkunde in 't gene hy ondernam , en

de Kooplieden daar fchade by lyden , zal hy gehouden zyn
dezelve volkomen te voldoen, zoo hy heeft waar mede;
en zoo niet, zyn Hoofd verliezen.

XXIV. ARTIKEL.
En 2;oo de Schipper, of een van zyn Scheepsvolk, of een

van de Kooplieden, hem het Hoofd afbouwt, zullen zy
niet gehouden zyn zulks te verantwoorden; maar eer zy
dit doen , moeten zy verzekerd weezen dat hy niet heeft

waar mede vergoeding te doen.

AANMERKING Over de fwee voorgaande Artikels.

Het Origineel noemt die Stuurlieden Locmans ; want ten tyde toen deeze

Wetten gefchreeven werden , waren op alle Schepen Officieren geheeten

Stuurlieden die de geheele reize deeden, in plaats dat de Lofjnani" waren ,

gelyk onzeLootfen, Zeelieden aangenomen of gehuurd aan elke Revier

om het Schip te geleiden of in te lootfen ; want de Locman , daar ter

plaatfe woonende, werd onderfteld de Kuil, het Strand en den Oever be-

ter te kennen dan de Stuurman van 't Schip die 'er van te voren miflchien

nooit geweeft was : om deeze reden verzocht hy den Schipper een' Locman

te neemen , om de Rotfen, Banken, Plaaten, en Zanden te myden,
welke hy wel moefl kennen om dat hy de Revier lang bevaaren had. Die
van Rouaan is zeer gevaarlyk om deeze reden , en daar zyn gezwoore Loot-

fen op elke twee mylen, om de Schepen de Seine op ce loo'fen. Zy zyn

zeer nodig overal in Bretagne. Het 4.|.fl:e en 45fl:e van de Ordonnantiün van

IVishd, verpligten den Schipper een' nieuwen Loots te neemen , als zyn
Scheepsvolk en zyn Stuurman zulks van hem bcgeeren. De Schipper

geeft hem de Kost, en deKoopliedcn betaalen hem , volgens het öofte Arti-

kel van de Wishmjche Wetten. Het verlies van des Locmans iloofd, zoo

't Schip door zyne onkunde of verzuim vergaat, is genomen uit het Confu-

laat, Cap. 250; en komt overeen met den bekenden Stokregel in rechte,

Qui non habet in csre, luet in corpore.

S 2 XXV. AR
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XXV. A R T I K E L.

Indien een Schip of ander Vaartuig op eenige Plaats aan-

komende 5 en eenige Haven willende inloopen , zyne

Vlagge uitzet, of eenig ander teken geeft om een' Loots

aan'zyn boord te doen komen, of een Boot om het in de

Haven te treilen, de vi^ind of de flroom tegen ^ynde, en

'er vervolgens een accoord gemaakt wordt om Jiet gemelde

Scliip in de gemelde Haven in te lootfen; maar om reden

van eene onredelyke en vcrdoemelyke Coilume in zommige
Plaatfen , dat het derde of vierde deel van de Schepen die

vergaan , komt aan den Heer der Plaatfe daar 2,iilke droe-

vige voorvallen gebeuren ; mitsgaders het zelfde aandeel

aan de Bergers, en het overfchot Hechts aan den Schipper,

Koopman en Bootsvolk ; de Perfoonen die 't lootfen van 't

gemelde Schip op zich neemen , om zich aangenaam te

maaken by den Heer, en om zelfs een gedeelte van 't Schip

en zyne Ladinge magtig te Moorden, dat Schip, als trou-

welooze en verraderlyke Schelmen, fomtyds met opzet en

met voorneemen van Schip en Goed te vernielen, ftuuren

en brengen op eene Rots ; en dan , veinzende de nu be-

drukte Zeelieden te helpen en by te ftaan, de eerfte zyn

om het Schip te floopen en aan ftukken te breeken , des-

:zelfs Lading lleelende en wegdraagende , ftrydig met alle

reden en goed gemoed : En daar naa, om des te aangenaa-

mer by hunnen Heer te weezen , met allen fpoed een'

Poilbode naar zyn Huis zenden met het droevige verhaal

van dit ongelukkig voorval ; waar op de Heer met zynen

Stoet op de plaats verfdiynende , zyn aandeel neemt ; de

Bergers het hunne, en dat 'er overblyft mogen de Koop-
lieden en het Scheepsvolk naa zich neemen : Maar ziende

dat dit ftrydig is tegen Gods Wet, onze Plakkaaten en

Gewysden, by welke, niet tegenflaande alle CoHume of

"Wet daar tegen, gezegd en bevolen wordt, dat de Heer,

de Bergers, en alle andere die iets van de gemelde Goede-

ren wegneemen , vervloekt ,
geëxcommuniceerd , en als

Rovers en Dieven geftraft zullen worden, gelyk voorheen

verklaard is : maar alle valfclie en verraderlyke Lootfen ,,

2,ullen den geftrengflen en ongenadigften dood lyden;,

hooge
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Iiooge Galgen zullen voor hun opgerecht worden ter :z;el-

ver Plaatfe, of200 naaals voeglykkan gelchiedenby de Plaat-

fe daar zy een Schip dus gelootlt en geltuurd hebben, om
het te vernielen ; en aan deeze Galgen zullen die vervloek-

te Stuurlieden met veele fchande en oneer hunne dagen en-

den : welke gemelde Galgen daar ten eeuwigen dagen zul-

len blyven liaan , tot een zichtbaare waarlchuwinge voor

andere Schepen die 'er naderhand voorby zullen vaaren.

XX VI. ARTIKEL.
Indien de Heer van eenige Plaats zoo barbaarfch is, dat hy

niet alleen zulk ontmenfcht Volk duld , maar hen helpt en
byftaat in zulke fchenddaaden , om deel aan zulke Wrakken
te krygen ; zal de gemelde Heer gevat en alle zyne Goe-
deren geconfïfqueerd en verkoft worden, om vergoedin-

ge te doen aan die "t met recht toekomt; en hy zelf vaft-

gebonden worden aan een' Haak in 't midden van zyn' eigen

Hofilad, welke aan de vier hoeken aangellooken zynde,
zal alles te faamen verbranden : de Muuren daar van zullen

om verre gehaald , de Steenen afgebroken , en de Plaats

veranderd worden in een Varkenniarkt ten eeuwigen dage,

AANMERKING Over de twee voorgaande Artikels.

Men vindt in de Aanmerkingen des Franfchen Schryvers zeer weetens-

waardige dingen over die Artikels. Deeze twee Wetten, zegt hy, wa-
ren gemaakt om reden van dat onmenfchlyk Droit de Bris fiir les Naufrages,
het Recht der Heeren van de Kufl; op Schipwrakken ; door het welke de
elendige Schipbreukelingen, hunne Perfoonen zelfs, en de Goederen, die

behouden gebleeven waren, zagen verbeurd verkiaaren door den Vorst die

Heer van de Kufl is. In de barbaarfche tyden werd deeze Wet in gebruik

gebragt , en in 't werk gefield, byzonderlyk in Galden, daar men aüë
Vreemdelingen voor Vyanden hield , en hun niet alleen van hunne Goederea
beroofde, maar ook van hun Jeeven, hen aan hunne valfche Goden op-
offerende. Van welke bloedige gewoonte Hercules hen afbragt, volgens
Diodorus Siculus , Lib. 5., Cap. 2, hijlor. en Pomponius Mela de Situ Orbis,

Cap 2. De Romeinen, fchoon overmatig begeerlyk en greetig naar- eens

anders Goed, waren zoo verre van deeze wreedheid goed te keuren, dat

zy het gebruik daar van verbooden en beletteden met al hun vermogen

,

ioto Titulo de Incendio , Riiina £ƒ Naitfragiis , Codicis Leg. i , 6? Leg. «3.

ö 3
- Maac'
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Maar het Keizerryk tot zyn verval gekomen , en door zoo veele Barbaar-

fche Natiën uit Scythiën en Scandinaviën aan {lukken gereeteu worden-

de, werd datfnoode Recht ofZ)(o/frfe5m/ï(/- les Naufrages vernieuwd, byzon-

derlyk op de Kuften van Gaulen, gelieeten Littus Saxoniciim, om dat de

Saxen dezelven toen inlaadden, Sidonius Appoïïmaris , Lih. 8, Epijl. 6, Ö"

Carmine 7W0
, De Narmans , naderhand by toeval op deeze Kuflen verval-

lende, werden terltond afgemaakt door de Inwoonders; en in 't vervolg

van ryd kreeg dit vermeind Recht plaats, en werd gebruikt, niet alleen te-

gen Vyanden en Beftokers, maar ontrent alle perfoonen die Schipbreuk

jceden. Oiddquid evadebat ex Naiifragiis Fiscus lege Patrice vindicabat
, pajjof-

que Naiifragium nvfcrabilius violemia Principis fpoUabat quani Procella, gelyk

Hildebertus Turonenfis Jrchttpjfcopus Epijl. 32 £ƒ 65 zegt. Op het verzoek

der nabuurige Volkeren van Bourdeaiix en Roebelle, om die Barbaarfche ge-

woonte van Slavernye en confiscatie te veranderen , werden de Graaven

en Hertogen van Artnorica, Bretagne en Gaulen verpligt dat onmenfchelyk

gebruik af te fchaften, en te veranderen in eene Schatting op alle die Li-

centie of vrygeeving van hun verzochten. Deeze Licenciën waren drie-

derlei, Bref de Sauvettc , Bref de Conduite, en Bref de Fi^ualle: de eerfte

dienden om hen, in geval van Schipbreuk, van de oude Confiscatiën aan

den Heer te bevryden, dat is te zeggen van het wreede Droit de Bris; en

de derde gaven hun verlof om voorraad in Bretagne te koopen. De Her-

togen van Bretagne rechteden Kantoeren op en Helden Bedienden aan te

Roebelle en in andere plaatfen om deeze Licenciën te geeven. Het Droit de

Bris was ook in zwang in Guyemie, Saintonge , /Jrtois en Poitou, maar gena-

diger en menfchelyker dun in Bretagne; want de Heeren namen maar een

derde of een vierde, naar hunne verfcheide Coflumen, de Bergers even

zoo veel, en de red werd den eiendigen Schipbreukelingen weder gegee-

ven, en hunne Perfoonen bleeven vry. Deeze woeftheid is afgefchaft in

England, ItaViën . Duitfcbland , Spanjen en Frankr^k, 't en zy alleen dat zy

noch gebruikt wordt tegen Vyanden van den Staat, Ongelovigen of Zee-

rovers: maar de Spanjaarden volgen dat gebruik noch aan gene zyde de

Linie tegen alle en eeniegelyk, uitgenomen geboren Spanjaarden. Het
Droit rfÊZ;W,fchoon zoo wredelyk niet geoeffend in Guyenneah in Bretagne,

werd plegtiglyk afgefchaft door Henrik den lilden^ Koning van England en

Hertog van /Iquitaniën en Gnyenne. Zyn Ediét, ten dien einde ftrekkende,*

is geregiftreerd , en wordt bewaard in de Rollen te Bourdcaux, en is als volgt.

HenrkiiS Bei gratia Rex AngJU , Donümts Hihernia ,

Bux Norman. Jquitan. ^ Comes Andegcwenfis

,

Jrchiesphcopis, Epifcopis, Jbbatibus, Prioribus, Comitibus , Baronibiis
, Ju-

fiitice PriBpöfnis , &f Magiftratis , ^omnibus Ballivis ^ Fidelibus S al ur.En:

Sciatis quod rios pofalute anima nojirce , £? Anteccjforum ^ Hereduin nojlrorwn,

& ad maks confuetudines abokndas <oncedimits, ^ hac nojira Carta confir-

Ma-
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Mamus pro nobis Ö" Heredibus nofly'is in perpetuum , quod quotiescunque con-

tigerit de cetero aUquam Navem periclilari in Fotejlate tmjira, Jive in Cojl^-

ra })iaris Anglix , five in Cojhra Pi8avi(S
, five in Cujiera Infulce Oleronii

Jive in Cojtara Fafconice : Q de navi taliter periclitata aliquis Homo vivus

evaferit , ad Terram venerit , omnia bona ^ CataUa in Navi ijla cuntenla re-

7naneant , Iff fint eoriini quorum prius fuerant , Ï3 eis non depereant nomiue ejecti.

Etfi de Navi (aliter periclitata nullo vivo Homine evadente contingat
,
qqalemcun-

que Bejliam vivani evadere , vel in Ulam Navem vivam inveiiiri , tune Bona Ö*

Catalla illa per maniis Ballivorumnujirorum , vclHeredum nojlrorum, vel per ma-
nus Ballivorum Dominorum in quorum Terra Navis fuerit periclitata hbenter qua-

tuor probis Hominibus cuftodienda deponantur u/que ad terminiun trium metifium :

Ut Ji illi quorum Catalla illafueruni intra terminum illum venerint , ad exigenda

illa Catalla, ^ probare poj]ünt Catalla illafuaejfe, eis Hbenter rejtituant. Si

vero infra prediBum terminum nullus venerit ad exigenda Catalla fua , tune nofira

fint Ö" Heredum nojlrorum mmine ejecti, vel alterius qui Libertaiem babet

eje£lum habendi. Si vero de Navi totaliter periclitata nullus homo vivus evafe-

rit, nee alia Bejllaficut prcediclum efl, tune Bona ïs Catella 'm Navi illa con-

tenta nojlra fint £ƒ Hisredum nojlrorum noniine Ejecti vel alterius ubi Navis

fiiit periclitata qui Libertatem habet Eje6lum habendi: Quod volumus ^ firmitcr

prcecipimus pro Nobis (j' Hceredibus nojtris. His Tcftibus , venerabiH Patre Ed-

vardo Karkol Episcopo, Bertrando clerico Comiti Lincol. ^ Conjlabulario , Petra

de Mulo-lacu, Henrico de Trubleville, tune Senescaldo Fafconice , Hugo de Df-
pende, Godefrido Crantonibits , Amande Santo-Amando^ Guillelmo de Crob. Anno
1226. Regni nojlri vïgcfimo.

Belangende dat deel deezer Wetten , 't welk gebiedt verraderlyke Loot-
fen op te hangen aan den oever, op eene verheve pkats, om tot een fpie-

gel te verflrekken voor alle Zeelieden; Andronicus , Keizer van Grieken,

die in den jaare 1150 heerfchte beval de zelfde of diergelyke ftraffe voor
de genen die Wrakken beftalen , gelyk Nicctas verhaak "in het 2de Boek
zyner Annales. De Lord Ferulam zegt in zyne Hiltorie van Henrik den
Vl[den^ dat het daarom de gewoonte was in England de lyken van Zee-
rovers te laaten hangen aan Galgen dicht by den water-kant, tot ecnen
fpiegel voor de Zeelieden. Morte affecti circa oras Maritimas , ut loco figno-

rum Nauticorum &' Laternarum effent , ^ AJJhlas a littoribus AngUce abftenere

poffmt. Het ophangen van Booswichten, om misdaaden ter Zee gepleegd
aan den water-kant, en zommige van de fnoodfte in ketenen , is ledere in

England in gebruik geweeft. De quaadaardige Vifll-hers , die 's nachts

vuuren maaken op gevaarlyke plaatfen , om de Zeelieden derwaart te lok-

ken , door hun te doen gelooven dat zy dicht by Havens of bewoonde
Plaatfen zyn , verdienen dezelfde ftraffe. De Schryver , dien wy in deezen
gebruikt hebben , zegt ons dat het woord Catalla in Koning Henriks Plak-

kaat oorfprongkelyk Gafconfch is, en betekent rykdomm.n of goed?ren.

De Picards zeggen in hunne fpraake Cuteus; in het Spaanfch is 't Caudal; en

in 't Engelfch is 't Chattels, 't welk in ons gemeen Land-Recht zeer gebrui-

kelyk



i44 KORT BEGRIP VAN DE ZEE-RECHTEN

kelyk is. Het woord dat op het einde des XXV^en Artikel door waaT-

ycAwiy/V?^ vertaald is , is Belife, eigentlyk eene Baak doch hier metaphoricè

genomen ; want in onze taal zou een Galg eene zeer vreemde Baak wee-

zen. Daar worden verfcheide Baaken in de Zee gefteld , om die dezelve

b-evaaren te richten , en voor gevaar te waarfchuwen. Zy zyn zeer no-

dig op plaatfen daar Baarenzyn, ofBanken, dat is te zeggen Ingangen daar de

Schepen niet over kunnen dan by hoog water. Tot deeze Baaken ge-

bruikt men fomtyds Boeyen, fomtyds Boomen, Tonnen, Lantarens of

andere dingen. Het verbranden van des Misdadigers huis, daar in het

XXVIfle Artikel van gemeld wordt, met alles wat 'er in is, toont welk

gevoelen de Wctgeever van de hatelykheid der misdaad had. Valfche

Munters werden oudtyds in Vrankryh verbrand , en hun valfch Geld mee
hun ; hunne Huizen werden geflecht tot den grond , hunne BofTchen

neêrgehouwen en omgewroet, en de plaatfen die hun toebehoorden ver-

doemd , en met zout beftrooid
,
gelyk de Stad Poitiers onder de Regeering

van Koning Dagobert.

XXVII. ARTIKEL.
Een Schip gekomen in de Haven daar het loflen moet , en

daar getreilt of ingekort tot aan 't vafle Land, zodanig

dat de Matroozenm_eenende dat het volkomen veilig is, hun-

ne Zeilen neerhaalen, en voorts het Schip achter en ter

iyde opruimen , dan moet de Schipper bedacht zyn op
eene vermeerdering Jiunner Wedden ^'ue par mie ; en zoo
''t in 't ophyfTen van Wynen gebeurt dat zy eene van de

Pypen of ander Vaatwerk open laaten , of dat zy de tou-

wen niet wel vaft maaken aan de kiinmen van het vat, om
welke oorzaak Jaet Hipt en valt en zoo verloren gaat , en op
een ander vallende zy beide verloorengaan; zal in dit geval

de Schipper, met de Bootsgezellen , gehouden zyn dezelve

aan den Koopman te vergoeden, en de Kooplieden moeten

de vracht van de gemelde befchadigde of geflorte Wynen
betaalen, om dat zy van den Schipper en zyn Volk den

prys daar voor moeten ontvangen volgens de waarde daar

,de reft van de Wynen voor verkoft zyn ; en de Eigenaars

van 't Scliip moeten daar niet by lyden , om dat de Ichade

gefchied is door toedoen van den Schipper en zyn Volk

,

iie de gemelde Pypen of Vaten Wyn niet ter at^Q vafi-

^emaakt hebben.

AAN-
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AANMERKING.
Fue par vue is eene fpreekwyze by de Zeelieden in gebruik gelyk als

Cour/e par Cour/e in 't negentiende Artikel deezer Wetten : zy is zeer oud

,

en Pue werd inzonderheid gebruikt als de Togt afgelegd was , volgens hec

gezicht , in ivaarneemingen aan het Land van 't eene profpeél , of verfchiet , tot

het andere , Plin. Lib. 6 , Cap. 1 3 , waar toe men byzonderlyk toevlucht

nam , voor de uitvinding of de kennis van 't Compas. Zy betekent zoo veel

als naar proportie, naargerade, naargelang.

XiXVIII. ARTIKEL.
Zoo twee Vaartuigen uit vifTchen gaan in compagnifchap,
gdyk n2av Makreel ^ Hm'ing o£ dhrs^dyk , en hunne net-

ten uitzetten, of hunne vifch-lhoeren leggen te 0/onne,
St. Gilles^ Survie, of elders; zal 't eene der Vaartuigen

* zoo veele vifch-tuigen gebruiken als de andere , en zullen

dus, aangaande de winft, gelyk deelen, volgens het ac-

coord dat tulTchen hen gemaakt is. En zoo 't gebeurt dat

een van de gemelde Vaartuigen met zyn vifch-tuig en want
en Volk vergaat, en het ander ontfnappende , behouden
aankomt; zoo de overleevende Vrienden van den VilTcher

die vergaan is van den anderen hun aandeel eifclien van de
winft, gelyk ook van hunne vifch, vifch-tuigen en Boot,
moeten zy , onder eede van die ontfnappen , hun aandeel
hebben van de vifch en vifch-tuigen ; maar aan Jiet \^aar-

tuig zelf zullen zy noch j)art noch deel hebben.

XXIX. ARTIKEL.
Zoo eenig Schip of Vaartuig heen en weer zeilende, en langs

de Kuften vaarende, zoo wel om koophandel te dryven als

om te vifTchen , door 't geweld van 't quaade weer komt te

ftooten tegen eene Klip , waar door het zodanig verbry-
5:eld en verbroken wordt dat het daar vergaat, op welke
Kufl , en in welk Land of Heerlykheid Jiet moge weezen

;

en de Schipper, en 't Bootsvolk, Koopman of Kooplie-
den, ofiemant anders ontkomt, en behouden aan Land
komt, zal in dit geval de Heer van die Plaats of Land,

T daar
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daar zulk een ongeluk gebeurt , de genen die 't dus ont-

komen zyn 5 of de genen wien 't gemelde Vaartuig of

.

Schip en zyne Lading behoort, niet keeren, hinderen of
beletten hunne uiterfte pogingen te doen om zoo veel daar

van te bergen als in hun vermogen en magt is. Maar in

tegendeel zal de Heer van die Plaats of Land, door zyn
eigen gezag , en door die onder zyne magt en rechtsbanne

ftaan , de gemelde bedrukte Zee- en Kooplieden behulp-

faam zyn , en byftand doen in 't behouden van hunne ver-

ongelukte Goederen, en wel zonder daar de minfte fchade

aan te doen, of 'er den rechte Eigenaars eenig deel of ftuk

van te ontneemen : evenwel mag 'er eene beloning of er*

kentenis plaats hebben voor de genen die hunnen arbeid en
moeite tot het bergen befleed hebben, volgens de rechte

reden , en een goed gemoed , en zoo als het Gereclit zal

wyzen ; niet tegenftaande alle andere belofte aan de Ber-

gers gedaan, door de in nood zynde Koop- en Zeelieden

gelyk verklaard is in het IV'^^ Artikel deezer Wetten : en

ingeval iemant of eenige hier tegen aangaan, of eenig deel

of ftuk van de gemelde Goederen deezer arme , bedrukte

,

bedorve, gemïneerde Schipbreukelingen neemen tegen

hunnen wille, en zonder hunne toelatinge, zullen zy ver-

klaard worden in den Kerkelyken Ban gedaan te weezen ,.

en de flraffe van dieven lyden ; 't en ware zy fpoedig re-

jlitutie deeden: En geene Coftume of Statuut, hoedanige

ook, kan hen befchermen tegen de llrafFen in 't XXVI. Ar-
tikel deezer Wetten hier voren vermeld.

AANMERKING ovir de tmee voorgaande Artikels.

De Burgerlyke Rechten geeven overal allen Schipbreukelingen het

Recht van hunne verongelukte Goederen op te gaderen. Het Codex ea
de Rbodifche Wetten zyn byzonder in dit ftuk. Het Plakkaat van Koning
Henrik den lilden ^ hier voren bygebragt, is daar over zeer klaar; en de

Leezer wordt daar heen geweezen.

<^>m

XXX. AR-
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XXX. ARTIKEL.
Zoo een Schip of Vaartuig de Haven inloopende, by onge-

luk aan ftukken floot en vergaat; de Sciiipper, de Koop-
en Zeelieden,' die aan Boord waren, alle verdrinkende;

en zoo de Goederen daar van naar den Oever gedreeven
worden of in Zee blyven vlotten, zonder dat degenen
wien zy behooren daar naa zoeken , zy onkundig zynde
van dit onheil, en daar niets van weetende, in dit allerbe-

klaaglykfle geval, zal de Heer van die Plaats of Land Per-

foonen zenden om de gemelde Goederen te bergen, welke
hy zal beveiligen en in goede bewaringe flellen; en den
Vrienden van de overleede Menfchen die verdronken zyn
daar kennis van geeven, en het Bergloon daar van betaa-

len, niet uit zyn eigen zak, maar uit de geborge Goede-
ren , naar gerade van 't gevaar in 't bergen geloopen en
de moeite daar toe befteed ; en dat 'er overblyft moet vei-

lig bewaard blyven een rond jaar of langer : En zoo bin-

nen dien tyd de Eigenaars der Goederen niet opdaagen en
dezelve eifchen, en 't gemelde jaar volkomen verfcheenen

is, mag hy dezelve opentlyk aan de meeftbiedende verkoo-

pen , en het geld dat 'er van de verkoopinge komt mag hy
uitdeden aan den Armen , en belleeden tot Bruidfchatten aan
arme Meisjes , en tot andere Liefdewerken volgens de reden
en een goed gemoed. Maarzoo hy de gemelde Goederen,
of in 't geheel of ten deele, voor hem zelven neemt, zal

hy den vloek en malediótie van onze Heilige Moeder de
Kerke op zynen halze haaien , beneven de voorgemelde
flrafFen en penaliteiten , zonder ooit vergüFenis te erlan-

gen, 't en zy hy voldoening geeve.

AANMERKING.
Zulke goederen een jaar te bewaaren Haat in de Burgerlyke of Romein-

fche Rechten, L. 2. Cod. de NmtfragUs: maar het Parlement van Parys wil
dien tyd tot twee maanden verkorten : welke tyd aanvang zoude neemen
met den dag op welken zulke Goederen op de publyke Markt afgeieezen

,

en een Biljet van dezelve op de Kerkdeur geplakt zoude weezen. Het
Confulaat bedeelt de Bergers veel ruimer, Jiun de helft van de geborge
Goederen toefbaande , en de andere helft aan den Heer en de Armen , Cap.

252. Volgens zomraige Wetten in Vrankryk heeft de Koopman wien de

T 3 Goe-
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Goederen behooren recht om dezelve weder te eifchen , zoo lang zy niet

verkoft zyn , mits betaalende het bergloon : maar zoonaa een' behoorlyken

tyd de Goederen vervreemd en eens anders eigendom geworden zyn , heeft

hy 'er geenen eifch meer op. De Cafuiften zyn van gevoelen dat zoo de

gene die ze vindt ryk is, hy alles behoort te befteeden ad pios ufus: zoo

arm , dat hy ze voor zich zelven mag behouden , Hojlienfis , in Summa de

Poenitentia. En het XXXVl'ie Artikel van de Olermfche Wetten komt

met het oordeel der Cafuïften over een.

XXXI. ARTIKEL.

Zoo een Schip ofander Vaartuig vergaat door tegen een Strand

of" Oever aan te Itooten , en de Zeelieden om hun leeven te

redden, aan Strand komen, in lioope van hulpe, en in

plaats van byftand het gebeurt, gelyk het dikwyl doet,

dat zy op veele plaatfen Volk aïBireften barbaarfcher , wree»

der , en onmenfchelyker dan dolle Honden , die om hua
geld, fcheepstuig en andere goederen magtig te worden,

tleeze arme noodlydende en bedrukte Zeelieden vermoor-

den en vernielen; in zulken geval, zal de Heer van dat

'- Land Recht doen over die heillooze Menfchen , hen ftraf-

fen aan den Lyve zoo vi^el als in de Beurs, hen dompelen

in de Zee tot dat z:y halfdood zyn, en hen uit.de Zeedoea
haaien, en dood fteenigen.

AANMERKING..
Hen dompelen in de Zee, Plonger dans Ie Mer, is het gene de Franfchen

nu heeten donner la Cale, en de Hollanders Kiel-haalen. Het Griekfche woord

Katapont'ismos betekent het zelfde. De Gotten plagten het voorheen te hou-

den voor een fpel of vermaak , Olaus Magniis Hijlorice Sepient. Lib. 5. ö"

Lib. 1 0- Cap. 1 6. En men kan zich verbeelden hoe woefl de Noordfche

Volken waren , toen het gene by de Celten en Franken van ouds her eene

ftraf is geweeft, en noch is by de hedendaagfche Zeelieden , eene klucht

en fpel by hun was. Vuidige en eerlooze menfchen werden op diergelyJie

wyze geftraft , volgens de Coftumen of Weteen der oude Duitfchers , Taci'

tus de Moribus Germanorum, mm 5. Turmts Herdonius werd op deeze wyze

ter dood gebragt , om dat hy den Koning Tarquinius Superbus gefcholden

en leelyk uitgemaakt had , T. Livius , Lib. i. Decadis primce. Kochels en

Hoeren worden te Boiirdeaux op dezelfde wyze berecht; en in England

handelt men ten naaften by op zulk eene manier met Helleveegen of

Vrouwlui die dikwyl een Buure-gerucht maaken ; zy worden in eene Kevï
ge-
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geflooten, en in 't Water gedompeld. De vergelyking van een' dollen

Hond ismogelyk hier gebruikt, om dat de geneezing zyner beete gefchied

door de gebeete Perfoonen in de Zee te dompelen; voor dat het vergif te

diep doorgedrongen is , 't ,welk voor het befte geneesmiddel daar voor

wordt gehouden, Jugujl. de Morib. Manicheor. Lib. 2. Cap. 8. Men zegt

dat de groote Rechtsgeleerde Baldus elendig geftorven is door de beet van
zyn troetel Hondje , fchoon de beet , buiten haar uitwerkfel zeer gering

was; zie het 2i'-e Boek van Ambrofms Pare, Verhandeling der Vergiften:

en, vo\gQn5 Diogcnes Laertius, is Diogenes de Cynicus op dezelve wyze ge-

ftorven. Myn Schryver heeft my onverdacht tot deezen aftred gebragt,

welke hy op eene zeer befpottelyke wyze tot eene verdrietige lengte rekt;

want het kan in der waarheid wel een aftred genaamd worden, ten min-
flen alles wat niet nodig is om de metaphora van den tttx te verklaaren

,

en wy zyn niet veel verder gegaan.

XXXII. ARTIKEL.
Zoo om reden van het Onweer, het dienftig geoordeeld

wordt, om eenig Schip of Vaartuig te ligten, dat in Zee
is, ofop eenige Rede op zyn anker rydt, een gedeelte der

Ladinge over boord te gooyen, en zulks vervolgens tot de
gemeene behoudenis gedaan wordt : fchoon de gemelde
goederen dus uitgeworpen diens worden , die ze 't eerfl

aanvaard en wegdraagt ; wordt hier niet te min verder ver-

ftaan, dat dit doorgaat in gevallen wanneer de Schipper,
Kooplieden en Bootsvolk de gemelde goederen zodanig
uit- en over boord geworpen hebben dat zy alle hoope of
begeerte van dezelve weder te krygen laebben opgegeeven,
en dezelve verlaaten als dingen die zy ten eenemaal voor
verlooren houden, zonder daar ooit naa te verneemen of
te zoeken : in welken gevalle alleen de eerfle die ze aan-
vaart , en in bezit neemt , wettige Eigenaar daar van wordt.

AANMERKING.
De eigendom van dingen over Boord geworpen blyft aan den Koop-

man , en de Vinder heeft 'er geen recht op, 't en zy ze over Boord gewor-
pen zyn met voorneemen van dezelve te verlaaten , en "er niet meer naa
om te zien, L. 2. in fine , l. qid kvandce , D. Lege Rhodia. 1. quod ex Naitfra-
güs. D. acquirenda vel amittenda PqlJeJ]hne,Ncptumis,fa/iidiofus JEdilis ejt. Si-

qutsftuU improbcB merces jaStat omnes; gelyk Plautus zegt in Stichot. De Zee
dryft alle dingen naar het Land : Mart hac eji natura, ut omne ivmundum^

T 3. jler-.
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Jlercorofuvique Littoribus impingat. Seneca Naturalium Quejl. l. 3. Cap. 26.

Op deeze verzekeringe is 'c, dat elk die zyn goed in tyd van gevaar over

Boord Imakc, hoopt en begeert dezelve door navraagen en zoeken weder

te bekoomen ; zoo dat deeze dingen non funt in dereliSto
, fed in deperdito

[ niet voor verlaaten maar voor verlooren worden gehouden ] /. ƒ quis

Merces. D. pro dereliSto. 't Is waar dat alles wat door verachting of ver-

zuim verlaacen wordt aan de eerde Aanvaarders of Bezitneemers behoort

:

Quod Dominus ea inente abjecit , ut in numerum rerum fuarum ejfe nolit
,

qui pri'

mus occupavent fiathn Domimis fit Jure Naturali, Inltit. de Rerum Divifione,

j. qua ratione, & Lege i. D. pro dcreliSto.

XXXIII. ARTIKEL.
Zoo een Schip ofander Vaartuig eenige goederen overbocTrd

gefmakt heeft of Koopmanfchappen die in Kiften heel

dicht geüooten zyn ; of Boeken met llooten zoo vaft toe-

gemaakt, dat zy, door 't zoute water niet befchadigd kun-

nen worden , is in zulken geval te denken , dat de genen

die zulken goederen over boord wierpen , noch eenige

hoope , begeerte en voorneeraen behielden van dezelve we-

der te bekomen : om welke reden de genen die zulke goe-

deren vinden ,
gehouden zyn dezelve weder te geeven aan

de genen die 'er behoorlyke navraage en nazoek naa doen;

of de Vinder kan ze befteeden ad pios ufus, naar zyn ge-

moed en den raad van een verllandigen Nabuur.

AANMERKING.
Boehn met Slooten vafl toegemaakt ; dit komt overeen met de CloJJe over

de laatfte Wet. D. Lege Rhodia,

XXXIV. ARTIKEL.
Indien iemand iets vindt in de Zee, of op het Strand in 't

Zand, in Stroomen of Revieren, zoo 't Edel-Gefteente,

ViiTchen of eene Schat der Zee is, die nooit aan iemant in

eigendom toebehoord heeft , behoort hy aan den eerften

vinder.

XXXV. AR.
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XXXV. ARTIKEL.
Zoo iemand langs de Zeekuft loopt om te VilTchen, of om
Goud of Zilver te zoeken , en hy 't vindt, moet hy 't alles

wedergeeven zonder ''er iets at" te neemen.

XXXVI. ARTIKEL.
Zoo iemant langs liet Strand gaande om te VifTchen, of an-

derlints, Goud of Zilver vindt, zal hy gehouden zyn het

zelve vi^eder te geeven, daar voor zyne moeite iets afhou-

dende; of, zoo hy arm is, mag hy 't voor hem zelven

behouden , te weeten als hy niet weet wien hy 't moet we-
dergeeven: Evenwel zal hy den Nabuuren, en den daar

dicht by woonende Lieden, de plaats aanwyzen daar hy 't

fevonden heeft, en raad neemen met zyne Overheden,
ie des Vinders armoede en behoeftigheid zullen aanzien 5

en hem dan eenen raad gQQYQU. die met een goed gemoed
overeenkomt.

AANMERKING over de drie voorgaande /Artikels.

Drie foorten van Goederen zyn 'er die de Zee van zelve naar *c Land
dryfc : gelyk geheele Wrakken ; en daar voor was in oude tyden , door
eene fchadelyke en Barbaarfche gewoonte dat wreede Droit de Bris inge-

fleld : maar de menfchelykheid , Licentiën of Verlof-Brieven , en Pafpoor-

ten hebben 't in de onze afgefchaft: De tweede is die over Boord gegooid
worden tot behoudenifle van Leven, Schip en Ladinge. Zelfs geene van
deeze veranderen, volgens de Coftumen en Rechten der Zee, van Eige-
naars, maar mogen door hen geëifcht en weder aangetaft worden binnen
den behoorlyken tyd , by Ordonnantiën en Cojliimen geflield om ze weder te

eifchen, zelfs zoo lang de Goederen in weezen en onverkoft zyn, gelyk
blykt uit het gene gezegt is in en over het 2l^^^ Artikel. De derde foort

begrypt de twee eerde, die daar de Eigenaar niet naa zoekt, of naa
vraagt, en daar en boven fluit zy in alle Schatten der Zee die uit haaren
fchoot voortkomen, en die zy van zelve naar het Strand dryft; gelyk Am-
ber de Gris op de Kuften van Gtiyenne ; Barnfleen in den Duitfcben Oceaan ;

rood, zwart en wit Koraal op de Kuften van Barharyen; Edel-Gefteente
,

Schulpen en andere Rykdommen welke de Zee voortbrengt, en in 't 34'te

Artikel deezer Wetten Schat der Zee , en in 't origineel Herpes Marines genoemd
worden. Het woord //frpsx komt vaneen oud Gaulfch woord Harpir, 't v/elk

betekend naa zich haaien en zyn tegenIlelde/^o«';)/r is verlaaten. MifTchien

is'c.
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is 't, zegt myn Schryver , ontleend van 't Griekfch en Latynfch woord Har^

pago, /Jureum mihi intus harpagatum eji, zegt Plautus in zyn Aulularia, dat is

dat de Eigendom van zulke dingen aan den Vinder is , of aan die ze eerft

van den grond op raapt. En de Perfoon die 'er eerft de hand oplegt is niet

gehouden aan de genen die 'er by zyn eenig gedeelte van zynen vond te

geeven , of hy moefl het uit beleefdheid willen doen, h. fi is qui ultimo. D.

De Jcquirendo remin Dominio, en Robujlus de Privilegiis Scholajlicorum , num.

6i niet tegenftaande de Conftitutie des Keizers Leo, die 'er ftrydig mede

is. ' Dit is de Wet der Natuur, maar de Vorften en Heeren der Kuften

hebben zich dit voorrecht aangemeeten , en zich alle Schatten toegeëigend

welke de Zee op hunnen bodem werpt, en die in hunne Heerlykheden

komen aandryven. De Heeren van de Kuflen, dat is van de Heerlykhe-

den of Landen aan de Kuft van Frankryk , waren in deezen notoire Ufurpa-

teurs , tot aan de regeeringe van Lodetvyk den XlIIden
^ wanneer de Kardi-

naal de Richelieu, door een Bevel van den Raad, gedagtekend den 13 De-

cember 1629, de vermeinde rechten van verfcheide Heeren affchafte, of

krachtig befnoeide ; maar hy herftelde het Recht der Natuur in dit geval

niet ; hy vermeerderde flechts zyn eige en zyner Opvolgeren voorrechten

en gezag ; hy Groot-Meefter en Superintendent van de Zeevaart en Koop-

handel van Vrankryk zynde. Dit bevel van den Raad baarde gronte twift,

en de Graaf d'Olonne was 'er inzonderheid zoo gebelgd over , dat zyne

Bedienden die der Admiraliteit , die op zynen bodem quamen , met de

fterke hand verdreeven. Maar de Franfche Koningen waren nu Meefters

van het leeven en goed hunner Onderdaanen ; en vruchteloos zou 't ge-

weeft zyn des Konings Plakkaaten te betwiften , waar in deeze woorden

vervat waren , Car tel ejl notre bon Flaifir ; de beftendige reden der Franfche

Wetten in deeze tyden.

XXXVII. ARTIKEL.
Raakende groote Viffchen die gevangen of dood gevonden

worden op het Zee -Strand, moet men :z,ien op de Coftu-

me van Jiet Land daar zulke groote VilTchen gevangen of

gevonden worden. Want volgens de Coftume, moet de

Heer van dat Land zyn aandeel hebben, en met goede

reden, naardien de Onderdaan gehoorzaamheid en SchaÉ>«

ting aan zynen Souverein verfchuldigd is.

AANMERKING.
Deeze Wet verklaart, dat, volgens de oude Coftumen der Landen,

zoo wel de Souvereinen als alle de byzondere Heeren wien men gehoor-

zaamheid en fchatting fchuldig was , voorheen zekere rechten hadden op
de
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de Zec-Drifcen, Efpaves de Mer. Het Coiitumier vanNortnandye fpecificeert,

onder 't Artikel van P^arecb , wat aan de eenen en de anderen toekomt, en

inzonderheid dat Wal vifTchen , en andere Traan- VilTchen, bchooren aan

den byzonderen Heer van de Heerlykheid daar zy gevonden worden, dac

is op de hoogten van wiens Land zy gevangen worden; op het Zee -Strand,

in 't Origineel a la Rive de la Mer : En hoe verre men moet verdaan dac

zy aan den Heer van die Heerlykheid behooren , is te vinden in het even-

gemelde Coutumier, waar de /'arech zoo verre genomen wordt als een JVIan

te Paard gezeten met zyne Lancie kan reiken: want zoo de Vifch verder

van Strand gevonden wordt, heeft fchoon hy naderhand op het Strand ge-

fcrogt of^gedreeven wordt, de Heer 'er geen recht op,

XXXVIII. ARTIKEL.
De Heer moet zyn aandeel hebben van Traan-Vifch, en van

geene andere, overeenkomltig met de loftelyke Coftume
van 't Land daar zy gevonden worden ; en die dezelve

vindt is niet verder gehouden dan dezelve te bergen,

door ze te brengen buiten 't bereik der Zee, en terllond

kennis daar van te geeven aan den gemelden Heer van de

Plaats, op dat hy kome eifchen 't gene hem van rechts-

wege toekomt.

AANMERKING.
Het Coutumier van Normandyc meldt van twee foorten van VifTchen , de

Koniiigkiyke Fifch , welke de Dolfy 11 is, de Sleur, de Zalm, de Tarbot, de
Pieterman, de Barbeet, en in 't gemeen alle Viffchen die op eenes Konings
Tafel mogen komen , en van Traan-Viffchen , als IVahiJfchen , Robben , Z,ee-

Kalven, en diergelyke daar Traan van gekookt kan worden. Alle andere
Vilfchen behooren aan de genen die ze in Zee vangen, dicht by of verre

van het Strand. De Hertog van Efpernon, de Hoofdfiad van een klein

Landflreekje geheeten rf^ 5«c/;, heefteen r^cht op den Sllen Penning van
al de Vifch die op de Markt te Boiirdeaux verkofc wordt, en gevangen is

binnen 't bevang van de Buch; de Viiïchers voorheen Vafailen van de
Heeren de Buch geweell: .zynde. En wyders in welk deel van Guyeiawdo
gemelde Heer zich bevond, waren de VifTchers gehouden alle vaftcndagen
zyne Tafel te voorzien van Vifch voor h.m en zyn Huisgezin: doch de
Hertog moell 'er een' redelyken prys voor betaalen , en hun iets vour hun-
ne moeite geeven. Dit recht heet Bian, en is heden noch, ten minften
was het voor 30 jaaren noch in weezen.

XXIX.
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XXXIX. ARTIKEL.
Zoo 't den Heer van de Plaats goeddunkt , en het de Coftu-

me is van 't Land daar de Viich gevonden wordt , mag hy
dien door den Perfoon die hem gevonden heeft doen bren-

gen op de publyke en openbaare Markt , maar nergens

elders ; en daar zal de gemelde Vifch gewaardeerd worden
door den gemelden Heer , of zyn' Gemagtigde , volgens

Coftume. En de prys gefield zynde , zal de andere Party

die den Vifch niet geprifeerd heeft, de keur hebben van den
Vifch te neemen of te laaten voor dien gezetten prys;

En zoo een van beide Partyen, het zy perfas of nefas^ de

andere eene oorzaak wordt van fchade of verUes , al was 't

maar de waarde van éénen penning, zal hy gehouden zyn
h^m vergoeding te doen.

XL. ARTIKEL.
Zoo de koften en lallen van den Vifch op de gemelde Markt

te brengen hooger zouden loopen dan de prys die de

Vifch zelf waardig zoude kunnen weezen , dan zal de ge-

melde Heer gehouden weezen zyn aandeel te neemen op

de Plaats daar de Vifch gevonden is.

XLL ARTIKEL.
De gemelde Heer moet desgelyks zyn aandeel betaalen van

de voorgemelde koften en laften; om dat hy zich tot eens

anders Ichade niet mag verryken.

X L 1 1. ARTIKEL.
Zoo 't gebeurt dat by eenig toeval of ongeluk de gemelde

Vifch wordt gellolen, of anderflnts vermist van de Plaats

daar hy gevonden was , voor of naa dat de gemelde Heer
dezelven gevifiteerd heeft ; zal in dit geval de eerfte Vlinder

geenfmts gehouden zyn dien te vergoeden, Cajus fortuiti

in qiiibus ejl agrejjura Latronun a nemine prajlantur ^ L.

mafortudtis, C. pignorabilia Jdione.^ ^
XLIIL
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X L 1 1 1. ARTIKEL.
Aangaande alle andere dingen, die eertyds in de bezittinge

van den eenen of den anderen zyn geweeft, gelyk. VC^y-

nen, Olie of andere Koopmanfchappen, allchoon zy over

boord gefmaKt en door de Kooplieden verlaaten zyn, en

dus moeten behooren aan die ze 't eerft vindt ; daar in zal

men desgelyks de Coftume van 't Land in achtneemen,

zoo welaJs in 't geval van Vifcli: Maarzoo men vermoedde

dat het Goederen waren van eenig verongelukt Schip,

dan zal noch de Heer noch de Vinder daar van niets mo-
gen neemen , om eenig gedeelte van 't zelve tot zyn eigen

gebruik te doen dienen ; maar , gelyk gezegd is , het geld

dat 'er van komt onder de Armen en Behoeftigen uit-

deelen.

X L I V. ARTIKEL.
Zoo eenig Schip of Vaartuig in Zee is, by geval een Traan-

Vifch vindt, zal die geheel behooren aan de Vinders daar

van, in geval 'er geene behoorlyKe navraage naar gedaan

wordt ; en geen Heer van eenige Plaats mag 'er eenig deel

van èifchen , al brengen zy dien op zynen grond.

AANMERKING Over de voorgaande Artikels.

De Franfihe Schryver meent, dat by 't 44fl:e Artikel deezer Wetten,

't welk hy zegtdac met het 3711:6 overeenkomt, de Koningen van England,

^ie ook HcTtügen van Guyenne waren , erkenden , dat de Zee geenes Mc n-

fchen byzonderen Eigendom is, maar, zoo wel als de Lucht, aan alien

gemeen is , Injtit. de rerum divijione, §.1. L. Injurtarum §.ƒ qnhme pruhbeat.

D. Injnrns ; 't welk hy zegt te ilryden met het gene de geleerde Seidenus

fchrvtt in zyne Verhandelinge de Dommio Maris , door hem opgefteld voor

de Koningen van England, welkt hy meent Koningen van de Zee te weezen

met uitfluitinge van alle andere Koningen en Souvereinen: doch zoo lang

de tegenkanters van Seidenus geene beter bewyzen weeten te vinden dan zy

tot nu toe bygebragc hebben, zullende Konmgen van England {ii:edsh\y-

Ten gelooven dac de Heerfcbappy der Zee aan hunne Kroon gehecht is. On-
der dit Artike' maakt dj Schryver een' langen Aftrcd over de Wahifcb-

Vangst op de Kullen van Guyenne, die in vorige ty !en vermaard kan ge-

veefl zyn, maar tegenwoordig zeer weinig om 't Lyf beeft, Naa eene

V 2 Befchry-
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Befchryving van de Walvijfchen , tot onze Zee -Wetten in 't geheel geené be-

trekking hebbende , zegt hy ons wanneer deeze Dieren aan deeze Kufl:

plegten te komen ; en om dat 'er iets Hillorifch in zyn Verhaal is, zullen

wy 'er den Leezer een kort Uittrekfel van mede deelen. Van den tyd der

Herffl-Nachteveninge tot dat de Winter fchier over was
,

plcgcen de

JValviJJchen voorby de Kiiften van Guyenne te komen, dicht by de ruïnen

van 't oude Sic van Fevragers, ontrent ecnc myl van Bayonne. De VifTchevs

hadden dan eenige van hun op de wacht flaan, nacht en dag, in Hutten

ten dien einde aan 't Strand opgellaagen, hunne Booten en Vifch-tuig ge-

reed houdende. Wanneer de Schildwachten een' IValvifc'r ontdekten , dien

zy kenden aan 't geraas zyner ademhalinge, en de uicwaafliming die 'er

van opgaat als een damp; gaven zy, door een beftemd Sein, daar kennis

van aan hunne Maats, die terftond by hun quamen, in hunne Booten

fprongen en in Zee ftaken , oproeyende tot zeur dicht by het Dier. Dan
tafteden zy het van voren aan om het in 't Hoofd te quetfen , op dat,de won-

den dodelyker zouden weezen : daar en boven vreesden zy dat het hen

flaan zoude, 't welk gemeenlyk dodelyk voor hun was. Als zy den IVal-

vifcb gedood hadden, ileepten zyhem op het Strand, en kookten 'er Traan

van. De Viflchers waren meerendeels Basques een zeer ftout Volk, en

behendig in deeze gevaarlyke Vangst: maar het gene mynSchryver verder
over dit Stuk zegt zal den Leezer verwonderen. De groote winflen die de

Inwoonders van Kaap Breton dicht by Bayonne , en de Basques van Guyenne
,

met deeze Viflchery deeden , en het gem.ak met welke, zy de ÏVahiJfchen

meefher widen te worden, noopten hen om deeze Dieren op te gaan zoe-

ken. Schepen uit te ruften om hun gemeen verblyf naa te fpooren. In

zoo verre dat zy hunnen weg volgende, de groote en kleine Kabeljau Ban-

ken, het Eiland Terre-Neuve, en Canada of Nieuw- Vrankryk ontdekten

(daar de Zee vol WalvüTchen is) honderd Jaaren voor Chrijhffcl Colimbus

Navigatie ; en zoo de Spanjaarden onrechtvaerdig genoeg zyn om den

Franfchcn te berooven van de eere van de eerfte Ontdekkers geweeft te

zyn van het groote Ailantifche Eiland America geheeten , moeten zy even-

wel bekennen met Cornelis ruitfler en Antonio Magino, Vlaamfche Waereld-

befchryvers, F. Antonio St.Roman, Monge de St. Benico, del Hiftoria generak-

de la India, L. i , Cap. 2, ;>. 8, dat de Stuurman die Chriftnffel Cohimbus

de eerfte kennis gaf van de Nieuwe - Waereld , een van de Franfche.

Basques van Terre - Neme was.

Doch dat is alles zoo ftrydig met alle andere Hiftoriën , dat 'er geen

geloof aan te geeven is. Hec zoude in der daad iets zeldfaams weezen

dat 'er eenige Natie naar de eere van eenige uitvindinge zoude ftaan, en

dat de Franfchen zich die niet toeëigenden. In den Jaai-e 1617 rufteden-

eenige Basques , met den byftand van de Kooplieden te Bourdeaux een Schip

ter Walvisvangst uit, naar de Ys-Zee van Groenland, naar het Noorden*

van- Ierland en Sihotland, en naar Spitsbergen: waar zy ten langen leften

het gemeene verblyf der WalvilTchen vonden ,
geduurende de zes maan-

den die zy zich daar. ophielden. Maar nu komen wy tot het gene hy varv

ds-Engelfchen zegt.

,

De.
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De Enge^fchen die noch behendigheids noch vernufcs genoeg hadden tot

deeze ViÜcherj-, daar kennis van gekre^-gen hebbende werden jalours: zy

fpoededen zich derwaarc, en deedcn ailes wat zy konden om hjn te moeyen
in hun werk, en hunne landing te verhinderen; 'i welk zy alle Jaar dee-

den. Op 't Lfl: verbooden zy hun fcherp in Groenland voet aan Land te

zetten, en hun WaK'ifch-Spek te fmeken tot Traan. De Basques klaagden

daar over by Lode-djyk den XII Iden en den Kardinaal de Ricbelieu ; maar
daar waren loen zoo veele zaaktn van meer gewigt te verhandelen tus-

fchen de Kroonen van Vrankryk en F.ngland, dat zy niets voor hun kon-

den verwerven ; zelfs geen 'beftand voor hunne VilTchery vcrkrygen.

Naderhand vifchten zy in de volle Zee, vongen IValviJJ'cben waar zy kon-

den, bragten het Spek met veele moeite t'liuis, alwaar zy 'er Traan van
kookten. De Compagnie van Koord- Holland zocln eenige van deeze

Basques Ti'^n , om hunne ViiTchers d.- kunfl te leeren van JValviJfcben te van-

gen, en toen zy 'er in bedreeven waren verbooden zy hun desgelyks op
de Kuften van Groenland te vilTchen ; en toen was deeze VifTchery verloo-

ren voor hun. Deeze Hiftorie heeft een zweemfel van verfieringe ; met
welk gezag konden de Hollanders en de Engelfchm den Basques verbieden in

Groenland voet aan Land te zetten ; behoort dat Land aan de Kroon van
England , of aan de Staaten Generaal? Maar de Franfchen haaien ge-

nieenlyk alles by een , om het oogmerk te bereiken dat zy bedoelen.

X L V. ARTIKEL.
Zoo een Vaartuig, geperil door quaad weer, genoodzaakt

wordt zyne Kabels of Touwen aan 't end te kappen, en dus
beide Kabels en Ankers achter te laaten, en zich dus in

Zee aan de genade van v.eer en wind over te geeven ; in

dit geval moeten de gemelde Kabels en Ankers niet verloo-

ren zyn voor Jiet gemelde \'aartuig, zoo 'er eene boei aan
was; en die ze opviflchen, zullen gehouden weezen dezelve

weder te geeven , zoo zy weeten wien zy behooren : maar
zy moeten naar billyivheid beloond worden voor hunne
moeite. En zoo zy niet weeten wien zy ze zitUen weder
geeven, zullen de Heeren van de Plaats hun aandeel heb-
ben, zoo wel als de Vinders: Doch om verdere ongemak-
ken voor te komen, zal elke Schipper op de Boeyen van
2,yne Ankers zyn' eigen naam, den naam van zyn Schip,
of van de Haven daar het t'huis hoort doen fnyden; en
de genen die ze hun onthouden, zullen voor Dieven en
Rovers gehouden worden.

V 3,, XLVI;-
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X L V I. ARTIKEL.
Zoo eenig Schip, of ander Vaartuig, by geval of eenig on-

gelulc , breekt en vergaat , zullen in dit geval de Stukken

van de mafTa van 't Vaartuig, zoo wel als deszelfs Lading,

feborgen en in bewaringe gelegd worden ten behoeve van

e genen wien het behoorde voor dat dit ongeluk gebeur-

de , niet tegenftaande alle Coftumen daar mede itrydig.

En alle Neemers, Deelgenooten en Toeltemmers van en

tot het gemelde Wrak , het zy BifTchoppen , Prelaaten of

Klerken , zullen van hunne byzondere Beneflciën ontzet

en beroofd worden ; en zoo 't Leeken zyn , zullen zy tot

de voorgemelde Straffen vervallen. De bis autem quos di-

ripu'ilfe probatum fit , Frafides ut de Laironibus gravem
Sententiatii d'cere convenit. l. ne quid. l. quo Naiifrag. D.

Jncendio , Ruina , £=? Naufragio. l. Na^'igia. C. Furtis.

De voorgemelde Straffen zyn te vinden in het 2)lte5 2Óffe

en 29 Artikel deezer "Wetten.

X L V 1 1. A R T I K E L.

Dit moet verllaan worden alleenlyk wanneer 't gemelde

Schip, of Vaartuig, niet op roof voer, en als het Boots-

volk van 't zelve geene Zeerovers waren , of vyanden van

het Heilige Catbolyke Geloof: maar zoo zy bevonden

werden de eene of de andere te weezen, mogt elk met

hun handelen als met Schelmen , en hun van hunne Goe-

deren berooven, zonder eenige flraffe daar voor te vree-

zen te hebben.

AANMERKING over de drie voorgemelde Artikels^

Elt een heeft een DroH de B'h tegen Zeerovers. Piratte communes gene-

fis Humani Hujlcs funt ,
quos idcirco omnibus rationibus perfequi incu7nbit , zegt

de Lord Verulam , de Bello Sacro
, p. 346. Om welke reden , volgens de

Rechtsgeleerdi;n, funt ipfu jure profcripli, cum quibus publice bellum habemus,

Strachia in tertia Parte de Nautis ; en wyders, 't is wreedheid Zecroveren

barmhartigheid te betoonen, Sohim pietatis genas eji in hac re ejje crudelem.

Zy hebben noch Recht nuch Atlie, en zy kunnen 'er geene inbrengen te-

gen de genen die hen aantallen of berooven. Quia in omniumfurum perfona

conjiitu'
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conjlitutum efl , ne ejus rei nomine furti agere pojjtnt , cujus ipfifures funt. Lege
cmn qiii

'^
\io. Lege qui re fibi^ 1^0. Lege qui rcf. ^ fi ego. DcFurtis,&c.

Het is den eenen Zeerover geoorlooFc den anderen te befteelen , en daar

is geene Aclie over te maaken. Legefed ipji Nauta, &c.

Het Getuigenis deezer Wetten in deeze Copy is,

In oorkonde het Zegel van V Eiland Oleron , Ingefleld

voor alle ContraBcn op bet gemelde Eiland , \<;Lings-

dags naa St. Andries, in het Jaar duizend tivee hon-

derd Jcs-en-feflig.

Deeze Jaartekening van 1266 is te nieuw, en komt niet overeen met
den tyd wjnneer die Stuk in 't liclit gekomen is, gelyk de geleerde en
naauwkeurige Seldenus , Ubro fecundo, capite 24, de Dominio Maris \vc\ aan-

merkt: zoo dat men meent dat deeze Datum die is van den tyd in welken
de Copy is gefchreeven daar de Rouaanfche Editie naa gedrukt is, en het

Getuigenis, liet Zegel ingelleld voor Contratien op het Eiland Uleron,

geeft te kennen dat het eene Copy is door eea' Notaris naa 't Origineel

gefchreeven.

V A N D E.

^ITISBUISCHE
Z E E~R ECHTEN.

EER wy de Zee - Wetten van Wisbui ter neder flellen , zullen wy een
verhaal doen van het Eiland Gotland en zyne Hoofdftad ÏVishui.

Het Eiland is gelegen in de Gotfche 'Li^e in het Bisdom Licopen. Voorheen
behoorde het den Koningen van Zweeden , maar naderhand is het aan de
Kroon van Denemarken gekomen. Volgens Johannes Magniis een' Gotjlhen

Hiftorifchryver, 23fi;e Boek Ilde Hoofdftuk, heet het Gotland om dat het

een zeer goed Land is; want got betekent goed: En Olaus Magnus zeg in

zyn Ilde Boek dat het dien naam verdient om verfcheide redenen. Dat
het verfcheide fchoone Havens heeft, welker ingang veilig en grmakke-
lyk is. Het is ryk in Vee , 't welk 'er in overgrootc menigte wordt gevon-

den.
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den. Het is vol Wild , Virch , Wouden , BofTchen , Pik , Teer en fchoon

Marmer. Jn'c Noord'Oofter deel van die Eiland vvas eene vermaarde Zee-

Siad en Haven, gehceten PFisbui, gebouwd door Vreemdelingen die zich

op het Eiland qiiamen nederzetten: om welke reden de Stedelingen dikwyJ

krakkeel hadden met de Gotlmders , of Bewoonders des Lands, daar zy eene

groote llachting onder maakten in het jaar 1288. Naa welke de Burgers,

om zich tegen hunne vyandirn te verweeren, van Magnns, Koning van

Zweden, verlof verkreegen om hunne Stad teomwaüen, en te verfterken

met Bolwerken, en andere Velling-werken. Zy bloeiden meer en meer,

en werden groot door hunne Zeevaart en Koophandel , waar aan zy zich

geheel over gaven : in zoo verre dat hunne Stad een tyd lang de voor-

naamfte Koopjiad en Markt van Europa gewcfitl is; want in dit geheele

Waerelddcel was geene Stad zoo vol Kooplieden , en zoo vermaard om
haaren Handel. Daar quamen Ziveeden, RuJJ'en, PruiJJen, Deencn, Lyf-

landers, Duitfchers , Finlanders , Flammgen, IVendcti , Saxen, Engelfchen ^

Schotten en Franfcben, om te handelen. Elke Natie had haar eige Wyk,
en byzondere Straaien , daar zy hunne Winkels en Pakhuizen hadden.

iMIe Vreemdelingen waren 'er welkom en veilig, en hadden dezelfde voor-

rechten als de Burgers zelfs. De Magiftraat der Stad had de jurisdiftie

of liever het goémanfchap over alle zaaken en procelTen den Kouphandel

en de Zeevaart beireffende. In alle zulke zaaken onderwierp men zich

aan hunne Ordonnantiën , die voor recht en billyk gehouden werden op alle

Kufhen van Europa, van Moskovlën af lot aan de Middellaiidfthe Zee toe.

Dit hebben wy getrokken uit Ülaus Magnus lo^e Boek, i6Je Hoofdftuk.

De Baron Herberllcin zegt, in zyn Comnwitarinm Rernm Mofcovharum
, p. Ji8,

dat, in 't vervolg van tyden die Stad geheel en al vernield werd, uitgeno-

men haar Kafteel , dat op deezen huldigen dag noch in weezen is- Ds
Gotfche Hiftorifchryvers zeggen ons niet wanneer of hoe deeze Stad toe

haaren ondergang gekomen is, alleen dat de Burger- Twill: 'er oorzaak toe

cegeeven heeft, welke, fchoon uit beuzelingen gereezen , tot groote fadliën

aangroeide, die hen tegen elkander zoo fel aanzetteden, dat het volkomen

bederf van hun allen, Stad en Burgers, het einde daar van was. De ruï-

nen daar van zyn noch te zien , en onder dezelve worden dikwyl gevonden

Tafels van Marmer, Porphyr en Jafpis, getuigen van den ouJen luifher

en pracht der Burgers. De Huizen waren gedekt met koper, de venfiers

verguld; en alles wat 'er van gezegd of ontdekt wordt, ftrekt een blyic

__ lyan den overgrooten jaa onw.iardeerbaaren rykdom der bedelingen eer-

tyds. De Burgers, die de verhieling hunner Stad overleefden, weeken
raar 't Land der Wenden en Oojler-Saxen , die door de Sdiatcen deezer

yiugtel'mgen verrykt werden. Albert , Koning van Zweeden, herbouwde

haar, en gaf groote voorrechten aan alle die dezelve zouden willen komen
bewoonen : maar nooit heeft zy haar' vorigen Koophandel en luifter weder
kunnen bekomen.
Het was in deeze Stad van Wisbui dat de Zee-Rechten en Ordinantiën

,

jv^lke de Z-j.veeden in a;jnzien en zwang bragten , opgefteld en gegeeven
werden

;
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werden ; zy werden overal ontvangen en gevolgd als billyk en rechtvaar-

dig, en zyn in de Hoogduitfche taal tot heden toe bewaard. De Duit'

fchersy Zweeden , Deenen, Flamingen en alle Noordfche Volken onderhou-
den ze : maar niemant is naaukeurig genoeg geweeft om den datum en de
geheugenis te bewaaren van den tyd wanneer zy opgefteld en uitgegee-

ven zyn.

INSERTIE DES OVERZETTERS.

DE IVisbidfchc Zee- Rechten , zoo als onze Engelfche Schryver dezelve

opgeeft, feenigfints verkort J bevatten feventig Artikels: Doch
volgens de Uitgave in 1660 gedrukt te Middelburg zouden zy twee-en-

feventig Jrtikels moeten) behelzen. Het zelfde getal van Artikels heef men
ook in de Uitgave van den fchranderen (en men mag 'er wel byvoegen
geleerden) Koopman Jdriaan Fervjer , in 1711 te Amfterdam gedrukt.

Deeze vlytige navorfcher van Oudheden heeft, uit een Handfchrift, naar

allen fchyn in midden van 1400 gefchreeven, en uit andere ontdekt, dat

van gemelde twee-en-feventig Jrtikels de twaalf eerlle maar van IVisbui

herkomflig zyn; dat de volgende Artikels tot aan het zeven-en-dertigfte

eigentlyk zyn de Vonijfen van den IVaterrechte ten Da mm e in lbaanderen,

en eindelyk dat met het voorgemelde zeven-en-dertigfle Artikel begint

de Ordinantie , die de Scippers en Koopluden met malkander begeeren van Scip-

Recht, (lot Amsterdam.) die voorgaat tot aan ^rf/l'c/ 71
,

't welk, zoo
wel als het volgende 72fl:e, daar by geflansd is door eene onkundige hand;
want Jrt. 71 is het 48 der voorgaande, en Art. 72 is het eerfle der XII
IVisbuifcbe.

Nu zullen wy de zogenaamde Wisbuifche Zee-Rechten gceven zoo als

zy door A. Fervier uitgegeeven zyn , die alles wat daar van buiten autoriteit

is, met eene Romcin-kttcr heeft laaten drukken; en 't andere dat noch
eenigfints plaats heeft met eeene Nederduiifche,

t EiGaKïf
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Hier toe i[^ "T T^er een Schipper huret eenen Stuerman ofte Bootsman

;

behoor W daer fijn fij Ichuldig fijne reife te voldoen , alfo fij liem

belovet hebben. Waert dat fij des niet en liielden , foo

fal hij den Schipper fijnen gantlcJien loon wedergeven, dat

hij opgebeuret heeft : Daer toe fal hij geven van fijn felfs

geldt half foo vele als hem gelovet was. Ook en fal geen

Schipper des anderen Peilloot of Schipman onderwinnen of

onderhuren: Waer "'t dat 't eenig man dede, foo fal hem
weder van hem aanvaerden die gene die hem gewonnen

hadt: Ende die gewonnen ofte gehuret was, fal-fijnen eer-

ften Schipper die reife volgen : ende om fijne miidaed dat

hij liem tween Heeren verhm-ede , foo ligt dat aen den

Schipper wat hij hem geven fal of niet van fijnen loon

:

want hij 't met recht verloren heeft daer mede.

A R T I K E L. 1 1.

Item. Daer is iemand, 'tfij Stuermen, Peijl-loot, of Schip-

man die hem befi:edigt ende fijn ampt niet en kennet; ende

om dat te betmgen , met hem twee ofte drie binnen Schips-

boord fijn : hij lal den Schipper fijn geld wedergeven, ende

daer toe half foo vele als liij hem gelovet hadde te loone

ofte hiire.

A R T I K E L 1 1 1.

Item. Binnen der havene mag een Schipper fijnes Schipmans

los werden met halven loone; ende buiten der havene met

heelen loone : foo verre hij hem geener breuke bewijfen

en kan.

AR-
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ïët

ARTIKEL. IV.

-Ttem. Ook en fal niemand opden lande fiapen bij nachte fon-

der des Schippers oirlof : bij twee grooten tournois. Ook
fal -dat Boot of Pink niemand voeren vanden Schepe bij

nachte; bij twee groote tournois: fundern het en fij den
Schipper fijnen willen.

ARTIKEL. \'.

Item. Ook fal men geven, te Schoonen, voor eiken laft

fwaerte vier deniers uit ; ende van het laft lediger tonnen
drie deniers ; daeromme dat de Schipman arbeidet uit ende
in : voor haer windegeld.

ARTIKEL. V I.

Item. Dok en fal niemand den Schipper, wanneer hij reede

is, tot der Heringwyk of Travemunde , te feilen, fijne

Stuerman, Schipper of Peijlloodt uit den boorde nemen
om fchuld dat iiij fchuldig is : maer waer daer wat van fij-

nen goede inden Schepe, dat zal men daer aentaften bij

gefworeu eede , om fijne fchuld daermede te betalen. Ende
diegene, daer gewonnen is, fal fijne reife houden als Jiij

gelovet lieeft. Dies fal de Schipper een Regter fijn.

ARTIKEL. VII.

Item. Huert een man een Schip om der Somerdagen te ge-
bruiken; de Somer neemt einde S\ Martynsdage: komt Jiij

dan in de haven daer hij dat Schip wan, foo is diegene,
ontilagen daer liij het af gehuert heeft : is hij langer dan
tot S^ Martijs-dage andèrswaer, 't fij inderfee, ofin een-
der haven, dfat hij des niet keeren en kan; foo is hij aen
die forge , hent foo lange dat hy kome daer iiij dat Schip
gehuert heeft.

X 2 AR-
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A R T I K E L. V 1 1 1.

Item. Wie eens anders Prame nemet ende inde Trave daer

mede varet fonder fijn weten ; wil die dat vorderen des die

prame is , foo fal die ander hem hure geven : ende des werd

hy los vier fchellingen te betalen , fonder het komen van

yijer, ofte andere noodfaken.

ARTIKEL. I X.

Item. Wie om fchuld te vorderen , of om een ander fake ^

komet aen een Schip ; ende fijn klage doet voor den Schip-

per 5 ende de Schipluiden , ende 't volk die in den Schepe

• fijn : ende regten dan die Scliipper des Scheeps ende Schip-

luiden en volk dien klager om fchuld of om ander fake:

Die gene die defe fake of fchuld vorderet , die en is niet

fchuldig van fuik regt eenige tuigen anders bij te brengen ,

dan der bijgefeten getuigen die hij inden Schepe vindet

ende hebben mag. Gelijkerwijs , is 'er ook om tuige bij

te brengen buiten 's lands j foo fal men doen als hier voor

gefeid is.

ARTIKEL. X.

Item, Welke Man een Scliip huret tot eenen befcheidenen

tijd ; dat en mag hy niet verfetten of verkoopen iemande

daer mede te feilen, nog iets anders daer mede te doeni

fundern alleen, dat hij dat wel verhuren mag wien hy wil,

hent tot den befcheidenen tijd.

A R T I K E L. XI.

Ttem. Da^r een Man fijn Schip uit doet ettelijke luiden om
dat Schip te verfchepen verre of Jiende bij , na der luiden

willen waer'^: werdet dat Schip gebroken inder reife, die

yragtluiden liilleii hem geven halve fchade.

AR-
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A R T I K E L. X

1

1.

Item. Verliefet men eenen mail of feil , inder feilinge , van
ongeluk : des en durven fij hem niet en betalen, Maer
werdet daer en boven door noode gehouwen of geworpen,
foo fal dat Schip ende dat goed betalen naer mark-tale; alle

die Koopluiden , en die Schipper mede.

ÏI. Dit sijn die Vonnissen vanden Water-
rechte TEN DAMME in Vlaenderen.

ARTIKEL. XIII. I.

Xtem. Men maket eenen Jklan tot Sclüpper ; ende dat Schip Nader ar:.

hooret toe harer tween , drien of meer; dat Schip feilt sch.Vn^^
vandaer, ende is bevragtet te feilen in vreemde landen, Koopi.

ende komet ter Sluife *, te Bordeeus , te Rochelle, te l^^^'.^

Liffebon of anderswaer : die Schipper en mag dat Schip de Ze°e-

niet verkoopen , hij en hebbe oirlof vanden genen dien dat H^^en vara

Schip toekomet: maer heeft hij te doene van Viólualie , foo ^'^'"^*

mag hij de touwen wel verfetten met rade fijner Schipluiden.

ARTIKEL. XIV. 2..

Item. Een Schip ligt in eener haven, ende is verbeidende Nader

getijde ende wind: eer hij te feil gaet, is de Schipper fchul- ti""van

dig raed te nemen met fijne Schipluiden, en te feggen; gij Schipbr,

Heeren , wij hebben wind te feilen : waren daer fommige ^^^^"

vande Schipluiden, die feilen, De wind en is niet goed;
ende fommige feggen weer, Die wind is fchoon ende goed:
die Schipper is fchuldi^^ ende pligtig over een te dragen met
de meefte part van den volke : waer 't dat die ScJiipper

anders dede , ende eenige fchade daer af quame aen dat
Schip of des Koopmans goed, die Schipper fal de fchade

hebben ende betalen; is 't dat hij anders foo veel goed heeft.

Dit is dat regt daer af.

X % AR'
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A R T I K E L X V. 3.

Item. Breekt een Schip in eenigen lande
,

( liet fij Maer dat
Jiet ilj) de Scliipluiden fijn fcliuldig dat goed te bewaren
ende te bergen alfoo fij meeft ende beft konnen : ende is 't

dat fy den Schipper ende dat goedt na haer befte vermogen
helpen, foo is de Schipper Ichuldig hen loon te geven:
ende is 't fake dat hij geen geld en heeft, daer mede hij fe

loonen kan, fbo moet hij fè te lande brengen, Ende en
helpen fij hem niet , hij en is hen niets fchiildig. CïlDe tn

fullcn^arenloonbcdtefen/ alier een ^ryip Dedoten ijoc moe
een ^ctiippcc en mas De toutoen luet tocrfeoopen / l)tj en

J^ebbe eerü oidof ban Den genen Dien 'r roebc^oo;t ; euDe fal

Die Doen tn goeder betuartnge tot Der gentr belle Dien Dat

^fötp toe^oojt; enDe 10 fcljiUDig öier bi) te Doen alfoo trou^

toeltjh al0 \)\j fean: <enDe inaer 't Dat Die ^c^ipper anDergs

DeDe/ foo toare öO fcljulDig Dat te beteren»

ARTIKEL. XVI. 4-

Art. 37. Item. Een Schip feilt vander Sluife , oft van andersvvacr,

'Ïe?arri6
dacr'tdan geladen heeft: het gebeurt dat het Schip breekt:

tit, cod.
' foo fijn die Schipluiden fchuldig te bergen vanden Wijne

of andere Goederen, foo fij meeft ende beft konnen. De
Koopluiden ende die Schipper werden met malkanderen on-
eens ; alfoo dat de Koopluiden willen hebben haer goed

;

de Sciiipper is fcliuldig hen dat te laten volgen indien datfe

den Schipper de vragt geven ende betalen dat hem genoe-
get. Maer wil de Schipper, foo mag hij dat Schip wel
weder laten maken (by foodanige befciieide dat men dat in

korten tijde -weder maken kan} ende den Koopman fijn

goed brengen daar hij hem dat gelovet heeft : is 't alfoo dat

men dat Schip in korten tijd niet weder maken en kan, foo

mag Jiij wel een ander Schip huren ende den Koopman fijn

goed brengen : ende die Schipper fal al fijn volle vracht heb-

ben van alle dat goed dat daer gebergd is.

AR-
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A R T I K E L X V 1 1. 5.

Item. Een Schip feilt van eeniger haven , het fij geladen of Nader

ledig; ende is gekomen in een ander haven : foo mogen
^"„^(.Jfp,^

die Schipluiden niet uit den Schepe varen fonder oirlof des 1563.

Schippers. Want werde dat Schip ende goed eenigerlei-

vi^ijfe verargerd, of dat eenige fchade daer aen quame, foo

fijnfe fchuldig die fchade te betalen ende te beteren. Maer

ligt dat Schip tot eeeniger ilede gemeert met vier touwen

,

foo mogen fij wel uit den Schepe gaen ende liaeftig weder

te Schepe komen.

A R T I K E L. X V 1 1 L 6.

Item. Het gebeurt dat de Schipluiden haer eenen tijd lang .

Art.
4^-^^

bij eenen Schipper verhuren ; ende ymand van haer gaet der au. 16.

uitten Schepe fonder oirlof des Schippers , ende drinken fig ''t- eod.

dronken, alfoo dat 'er yemand van hem gewond werd:

die Schipper en is niet fchuldig iiaer te laten iieelen op de

Scheeps kollen ; maer hij vermag fe uit den Schepe te la-

ten gaen ende huren eenen ander in fijn Ilede : Ende Is "'t

fake dat defe meer willen hebben dan de gewondde heb-

ben foude, foo fal dat betalen die daer gewond is, en-

de fal ook den Schipper weder geven dat hy ontfangen

heeft. HBacc toacc 't fafee Dat De icljippec tjaft uitfonDe tot

eenigen Dicnfl ist0 ^ci^etpff ofte nooDDruft; cnDe fij too^Den

Daer obet gtaagcn ofte getoionö/ foo 10 Die §>cJ^ipptt fcljul?

Dig tiaer te t\it\m laten op tit& ^ci)ttp0 Uoflcn.

A R T I K E L. XIX. 7.

Item. Het gebeurt dat des Schippers-kinderen eenige krank- d. art. iö,

heid aenkomt; ende fijn in des Scheeps dienft; ende fijn
'7-'"-^<>*

alfoo krank datfe van grooter fiekte in den Schepe niet blij-

ven en mogen : foo is die Schipper fchuldig haer oirlof te

geven datfe uitten Schepen mogen gaen , ende latenlè leg-

gen in eene herberge; ende is ook Ichuldig haer ligt te ge-

ven daer fij bij fien mogen ; ende fenden hen eenen van de
Schip-
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. Schipluiden om inder krakheid te bewaren , ofhuren eenen
anderen perfoon die de kranken plagt te bewaren : ook is

de Schipper fchuldig den kranken foodanige fpijTe te geven,

als men gewoon is in 't Schip te eeten ; ende men fal hem
geven van fulker fpijfe als men hem gaf doen hij'gefond

ende wel te paffe was ; ende anders niet; het en lij des

Schippers goede wille: want hij en is hen anders niet

fchuldig te geven : ende is 't dat hij beter fpijfe hebben wil

,

die mag hij voor fijn eigen geld koopen laten. Ende is 't

fake, dat men wind ende weder krijgt, fal men dan t'feile

gaen ; want men is niet fchuldig de kranken te verbeiden

:

ende is 't fake dat hij te paffe ende gefond werd , foo fal hy
fijne volle hure ende loon hebben : maer is 't fake dat hij

fi:erft , foo fal fijn Vrouw ofte Erfgenaem fijnen loon ende

hure hebben.

ARTIKEL XX. 8.

Nater art
ï^^^^- Een Schip vaert vander Sluife ofte van andere fleden

:

4.6!u[.van het gevalt dat hem torment toecomt vander Zee; ende en
Schipbr. mag niet liden * fonder fchade van den goed te werpen

:

^^^^' fij üjn 't fchuldig den Coopluiden te tooghen : ende is 't

ien°voor' fake dat fe haren wille daar toe geven, dan mag men wel
byvaten. werpen. Ende is 't fake dat de Koopluiden dan niet heb-

ben en willen dat men werpen fal , foo en fal de Schipper

daerom niet laten te werpen , foo verre als hem anders

goed dunkt ; ende felfs 't derde van fijne gefellen fwerende

ende met waeragtigen eede verklaren wil, wanneer fij te

lande gekomen fijn, dat fij 't gedaan hebben om te behou-

den Schip, Lijf ende Goed: ende het goed dat daer ge-

worpen word, fal werden geprijft van ponde tot ponde,

en ghedeeld onder den Coopluiden op 't goed dat 'er ge-

houden v/ord. Ende die meefter is fchuldig daer afte ghel-

<3en als van fijnen Scepe en van fijnre vracht in verfettinge

van defe fcaden. <t^m pgelijb ^c|itpman fal Dan een Dat tj?t)

l^cfaben; enDe ^thbm fp meer goeDö/ foo moeten ftj oofe toe?

leggen in De öetbetering Der fc^aDe/ na Dat 'ec een pgelt)&

in öeeft. €n 10 't fafee/ Dat fe malfeanöeten niet tocl en

lielpen/ (aI0 goeDen gefellen toebej^oojt; alisi men tn fuiken

nooD
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nooD i0. ) foo fuKen fi) ook geen Ding b^tj tjebbeti. €nüe Die

fal Den ^c^ippei: bt) fi)nen eeDen bevolen tDecoen.

ARTIKEL XXI. 9.

Item. Het gebeurt dat een Schipper fijnen mafl af liouwet in Art. 39.

grooten noode als het waeit ende ftormt ende groot on-
a'i'^^söj.

weder is ; hij is fchuldig te roepen fijne Koopliiiden, ofte .

den Stierman ende het meerderdeel van 't Scheeps volk,

indien daer geene Koopluiden en fijn ; ende wijfen hen die

nood, ende leggen dat het gefchiet om te behouden Schip,

Lijf en Goed. Somtyds gebeurt het wel dat hij fijne kabe-

len houwet , ende moet anker en touwen laten varen om te

behouden Schip, Lijf en Goed: Hij is alle beide maft ende

anker fchuldig te prijferen van pond tot pond als geworpen
goed. <{?nDé Die llocpIuiDen fuilen Date mede toe betalen eer

ft) öaer goeD uit Den ^c|)cpe t$tt)gcn. iJDaec 't fafec Dat een n.üt.Van

^cljip D?oog te fitten quam aan Den grond/ en Die ^c!)ip? |=j^-
^"^

pee beiDDeom gefctjil toan öciKïuiDen; cnDc in 't ^cljjpcenige 1563*

goede lefefeende tooiden / Dacr fal De ^cljippcc geen fcljaDe toan
j^ Khod

^^

lijDen/ en fijn toolle b^agt Daec Dan gcübcn/ gclijfe a\& Ijij confoiat.

Iieeft Dan get anDer goeD Dat in Den ^c^epe i0*

Arf. 46.57.
infra. ar:.

del mar.

e. 96.

,

ARTIKEL XXII. 10.

Item. Het gevalt dat een Schipper komt tot fijnder ontlaed- Nakrart.

ftede daer hij loflen fal , hij is fchuldig den Koopluiden te 7 "t. van

wijfen die touwen ende koorden daer hy mede winden fal : Koöpi,

ende is daer yet aen gebroken dat moet hij maken laten; 1503.

want worden daer vaten ofpypen, of yet anders wat, by
gebreke der touwen , verloren ; die Schipper en Scliipluiden

.
fijn fchuldig die Koopman die fchade te beteren en te beta-

len. Ende de Schippersgefellen liillen aen die fchade del-

len, overmits dat fe nemen windegeld: ende men is fchul-

dig dat windegeld te leggen tot verbeteringe der fchaden

:

wat dan daer af overblijft, dat fuUen fe deelen onder haer-

luiden. Ende waer 't fake dat de touwen braken eer dat

fij fe den Koopluiden toonden, foo waerenfe fchuldig de
fchade al te mael te betalen. Maer waer 't fake , dat de Koop-

Y luiden
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luiden feiden dat de touwen fterk ende goed genoeg wa-

ren , ende braken fij dan , alfoo dat daer vaten of pijpen

verloren werden , foo is een ygelijk van haer fchuldig te

betalen aen die fcliade , dat is te weten van den genen die

haer goed in den Schepen hebben, elk fijn deel even vele.

ARTIKEL. XXIII. ii.

^f( g
Item. Een Schip dat is ter Sluife oft anders - waer om wijn

tit. eod. te laden , ende feilt alfoo van daer geladen ; ende die

Schipper ende fijne Schipluiden verfekeren nochte verwa-

ren die ftellinge of llote niet foo behoort: Ende het gevalt

dat daer ftorm ofte onweder opkomt dat die ftellinge

breekt , ende de bodem vliegt uit den vate ; ende dat Schip

komt daer behouden , daer dat lolfchen fal : ende de Koop-
luidcn beklagen haer, dat, bij den gebreke dci ftellinge

ende der flote , hare wijn verloren is ; die Schipper feit

weer, dat het niet van den gebreke der ftellinge ende der

flote toegekomen is. Maer is 't dat de Schipper dat fweren

wil met drie of vier van fijne Schipmannen die de Koop-
küden daer uit kiefen , dat die wijn niet verloren en is bij

den gebreke der ftellinge ende der llote , foo fal die Schip-

per quijt ende vrij daer van wefen: Ende is 't faKe, dat fij

dat niet en willen fweren , foo fal men den Koopman fijne

fchade opregten : want fij fijn fchuldig die ftellinge ende

ilote te verfekeren eer fij vandaer fcheiden of feilen daer fe

geladen hebben.

ARTIKEL. XXIV. 12.

Nader tit. Item. Een Schipper huret fijne Schipluiden; hij is fchul-

vanSchips- dig die te behouden in goede vrede, foo dat Jiarer een den

j
jg^"" anderen niet en mildoe ; ende fal haer middelaer wefen

,

Zeefaek. alfoo lange Jiij fe met eten en drinken beforgt. Ende die

tr'38?'"
^'^^ anderen liegen heet, die heeft verbeurd vier deniers.

Ende heet yemand den Schipper liegen , die fal verbeurd

hebben agt deniers. Waer 't iake dat die Schipper eenen

vanden Schipmannen floege mctter hande of metter vuifte

;

die Schipman is hem fchuldig eenen flag te verdragen:

ende
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cnde iloege hij Jiem meer , foo mocht hij Jiem wel weren

:

maer floegeeen Schipman iijne Schipper, die heeft verbeurt

hondcrt fcJielüngen ofte fijne vuifte.

ARTIKEL. XXV. 13.

<5?en ^cip 10 bccb?agt nacc 23o?Dccu0 te baren of anöecief-toaic -,

cnDe 't comt Daic 't ontlaDcn feL ^le ^cippcr en Dtc Coop^
luDenmahen/ onDertj^te»/ paettijeomDen OTocö-agc*. ^le *BertierJer

fcaöcn ftjn optcc (üoopluDen/ Dic fe nemen an öcc ccjie ban
Söcctaengien bair Dat men Iiöet l'iHlfle öe 23a0 ; en fijn c!eme

jcaDen. ^eögelqj: au Der cojle ban |!)oo?manDifn/ Dat men
IiDft i^abel ; ban ^ngelcnD en ^cotlanD / Dat men liDet

^eremuaen; enoe ban i^lamDeten/ Dat men paffet <jiralcijef»

VERKLARING.
Dewyl dit 25 Art. dat heden noch in gebruike is, wat duifher fchynt,

heeft de voorgemelde A. Fen^cr het volkomen opgehelderd : volgens hem
zegt het: Wanneer een Schip is bevragt naar Bourdeaux of elders, en dat men
ter aankomjle in gefchil raakt tujjchen den Schipper en Koopman over het draa,3;en

der kojten van eenen Foorzeiler , Loots of anderen. diergelyken Medebelper, dien

iemant van hen beide byzonder mogte aangefleld hebben op het Stiermans- vaar-

water in de openbaars Zee : Dat zodanige kojlen afzonderlek moeten gedraagen

ivordcn by die Koopluiden , op 'uoelker begceren zulks is aatigeivend geweeji : het zy
het mogte gefchied zyn aan de Kuft van Bretagne, in 'f voorbyvaareu van l'ffle

de -Bas; of aan Normandyen in de voorbyvaarte van Havre de Grace; of aan
England en Schotland a^w de voorbyvaarte van Jarmouth; af aan Vlaanderen
aan de voorbyvaarte van Calais.

ARTIKEL. XXViL 14.

Item. Het gevalt dat daer tweedragt M-erde tuflchen den dd. Citat.

Schipper ende fijne Schipmannen : de Schipper fil bevelen

dat tafellaken weg te nemen voorden genen daer hij kijf

ende tweedragt aen gehad heeft, ende waerfchouwen den
Schipman te voren eer hij hem uitten Schepe heet gaen:
is 't fike dat de Schipman den twift ende mifdaed bied te

beteren tot der Schipmanncn feggen van der tafele; is dan
de Schipper foo hoogmoedig dat hij het daer niet bij blijven

laet 5 ende heet den Schipman egter uit den Schepe gaen

;

Y 2 foo
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foo mag die Schipman den Scliepe navolgen daer dat lofTen

fal: daer fal de felve foo goede liiire ontfangen gelijk of hij

in des Scheeps ftede geweefl had foo verre hij ook dat

gebrek gebeterd hadde. Waer 't ook fake dat de Schipper

alloo goeden Schipman niet en hiierde in fijne ftede als hij

•was , ende in eenigerlei wijfe den Schepe of den goeden

fchade aenquame , foo waer' de Schipper fchuldig alle die

fchade op te regten ; heeft hij anders lbo vele daer hij mede

betalen kan.

ARTIKEL. XX VIL I^

Hier toe

behoort
art. 68.

infra.

Nader
art. 2. tit.

van Sche-
pen die el-

kand. be-

fchadigea

1563.

Item. Het gebeurt dat een Schip leit in eender haven ge-

meert met touwen, ende een ander Schip komt met den

getijde ende flaet aen dat Schip dat daer gemeert leit:

foo dat van die flage fcade heeft , en de Wijn dair in den

boem uitvlieget : die fcade is fclnildig te fijn gedeeld bij

prijfe onder beide die Scepen. ende die Wijn ofte goed

dat in beide Schepen is, is fculdig te deilen gemeenlijke

die fcade onder hemlieden. De Schipper die de fchade

fedaen heeft is fchuldig te fweren met fijnen Scliipmannen

,

at hij het niet met willen gedaen en heeft , ook dat hij daer

niet om doen konde : foo is hij fchuldig, ende en verliefl:

die fchade niet meer dan half te betalen: ende en derft

hij dat met fijne Schipluiden niet fweren , foo moet jüj

de fchade ganticii ende geheel betalen. Dat is 't Recht

daer van.

Dit is die reden , waerom 't vonnifle alfoo gemaekt ende ge-

vonden is. Het gevalt dat men geerne een oud Schip legt

inden weg van andere goede Schepen, op dat het Schip van-

den anderen alle de Ichade mochte hebben indien dat het

vanden anderen Schepe gebroken word. Maerals men weet

dat de fchade half en iialf gewijft word , foo legt men 't

geerne uitten wege.

ARTI^



II. W I S B U I S C H Z E E - R E C H T. 173

ARTIKEL. XXVIII. l^

<?en ^cftip of ttece of mm leggen in ren öa^cn daec blcin
.
Art. 5.

toatcc 10/ enDc plagt D?oogc te f!)n , alfoo Dat Dat eene "'• ^°'^'

^cljip tjarD b\) Den anDercn te fitten Uomt: foo 10 DE<t>c^ip^

per toan Den s>c^tptl Die eecft aen Dengronö feomt te fitten/

fctiulDig te fcggen tot Den anoeren ^cljipluioen Die Ijem te na
gefct Rebben/ alfoo: (23i) l^eeren ligtet uUie anker/ tdant

l^tt ligt on0 te nac enDe mogt Daer fcljaöe t>an hnjöen : <fBni>

De 10 't Datje Dat anhec niet itjilien ligten/ Die ^cljipper ban
Den ^c^epe Die eerll aenDen gronD l^oxM te fitten/ Die fal

met Inn gejellen Dat anker ligten: toiUen ft) yem Dat met
toelaten/ en be^inDeren en toerbieoen yem Dat/ enDe Daer

otier fcyaDe quame bi) geb?efe ban Den auberc; De *)ft)ips

per Die tjem te na ^eeft gefet 10 fc^ulDig Die (cljaDe op te

regten,

3Ligt ren anfter fonDcr boeijen enDe Doet fcljaDe ; De gene Dien .

Art. 50.

Dat anhcr tochomt Die 10 fc^ulDig De (cliaDe te betalen: toant [H/ eoï
^'

tnfuihe tjatien falmen boerjen op ft)n anker t)cbben opDat een

paelt)k ^cm Daer Doo; luagte enDe geen fc^aDe Daer taan en

lijoe: enDe ift 't Dat men ligt in eene D|oogc Ijanen/ foo i0

men fc^uloig te leggrn boeg-lijnen enanDere toutuen»

ARTIKEL. XXIX. 17.

Item. Den Schipluiden an de kuft van Bertaengien behoort Art. 10.

des daegs eene maeltijd; om des willen dat de Schipper
f-\^]'^

hen geeft Wijn te drinken , varende ende komende. Ènde 1563."

van Noormaendijen behoort twee maeltijden des daegs;

om deswille dat fij anders niet dan water en drinken ; maer
wanneer dat Schip komt in Wijn-landen , foo is de Schip-

per fchuldig hen Wijn voor haren drank te geven. Dit

moet ook gedaan worden.

Y 3 ARTI-
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ARTIKEL. XXX. i8.

art. 15. Item. Het gevalt dat een Schip gekomen is daer "'t laden
tit. eod, fai^ als te Bordeeus of anders-waer, is de Schipper Ichul-

dig te vragen fijnen Schipluiden: gij Heeren, legget gij

uwe voeringe ofte voervragten in ? of latet gij die inde

vragt vanden Schepe? foo fijn de Schipluiden Ichuldig te

feggen wat fij doen of laten willen. Ende is ^t fake datfc

kiefen foodanige vragt als dat Schip heeft ; fij fullenfe heb-

ben: Ende willen fij ook bevragt fijn bij hen felven; foo

fullen fij gaen bevragten in alfoodaniger wijfe dat Schip

niet naer hen en toeve : Ende is "'t datlè op 't Icfte geen
vragt en krijgen , de Schipper en fal geen fchade daer

van hebben : maer hij is fchuldig te wijlen fijner lieden

ruimte en fi;ede, daer een ygelijk Schipman legge de wigte

fijner voeringe. ^DÜt tülUctl De ^CtJiplUlüEn/ foo mogetl

fri ook iDtl Darc in (eggen een Dat tearer0 ; enDe tiJO^Dec

\tiater Dan otoec boo^o gettio^pen tn fee / t)tt fouDe tooo^

iSDijn of üoo^ anDec goeD gecebenD toerDen ban ponD tor

ponO* Item. "Werd de Koopluiden haer goed over boord
geworpen in de fee, alfulke vrijheid als de Schipman heeft,

fal de Koopman ook hebben.

A R T I K E L. XXXI. 19.

art. 8„,,, o.
Item. Een Schip komt geladen ende behouden tot fijnder

tit. eod. regter ontlaedftede , die Schipluiden willen hare Jiure

hebben , ende daer fijnder hacrder fornmigen die nog
killen noch matte in 't Schip hebben : de Schipper mag
haer wel foolang de hure onthouden tot dattet Schip ge-
loflet is; ende om 't Schip Aveder te brengen vandaer fij

quamen, fujlen fij verfekeren die vacrt te volbrengen.

^f^ .X, ^x^

ARTI-
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ARTIKEL. XXXII. 20.

Item. Een Schipper hiiret fijne Schipluiden een deel om art. 5.

eene vragt, ende een deel met gelde; fij fien dat het Schip üt. eod,

geen vragt en krijgt tot fijnen lande te komen, maer
dattet moet voorder bcvragtet fijn : de gene die daer

mede varen om bevragtinge , die moeten dat Schip vol-

gen. IVlaer die gene die mede vaert om geld , die Schip-

per moet hen die hure verbeteren , eenen ygdijke daer

na dat hij gehuerd is : ware Jiet dan dat hij fe befproken

had tot eenen befcheidenen tijd ; laden fij nacrder dan
fij beicheiden fijn, fij fijn fchuldig te hebben hare" gant-

fche hure. Maer fij moeten dat Schip helpen brengen daer

fij 't nemen , indien dat liet de Schipper hebben wil.

A R T I K E L. XXXIII. 21.

Item. Het gevalt dat een Schip legt te Bordeeus of anders- art. 4.

v^^aer ; foo mogen de Schipluiden uitten Schepen gaen ,
"'" ^° '

ende nemen een geregte met liaer, uitten Schepen te eten,

ende foo vele broods als fij tot eener maeltijde 'opeten

mogen: maer fij en mogen geenen drank uit dea Schepe
dragen : Ende moeten haeft weder te Schepe gaan , foo

dat het Scheepswerk door haer niet verfuimet en werde,

Want quame den Schipper Ichade aen den Schepe of-

te aen des Koopmans goed bij gebreke van haren wer-

ke ; fij fijn fchuldig dat te beteren : Ende dat een of
meer van den gelèllen des Schips haer feer deden bij ge-

breke van hulpe , foo fijnfe fchuldig den genen die hem
wee gedaen heeft, te laten gefond maken; tot des Schip-

pers ende des Stuermans ende der anderer Scheepsgelèllen

feggen.

AR-
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ARTIKEL. XXXIV. 22.

Item. Het gevalt dat een Schipper bevragtet fijn Schip eenen

Kooman , ende is met hem overeengekomen tot eenen be-

fcheijdenen termijn dat Schip te laden. Die Koopman
ladet dat niet; hij houd dat Schip vijftien dagen lang, of

langer , of dan eenigen tijd ; die Schipper verloos fijn

vragt bij gebrek des Koopmans : foo is die Koopman fchul-

dig den Schipper alfoodanigen fchade, foo daer op gefet is,

op te regten : Ende daer van fuUen hebben die Schipluiden

dat vierde deel, ende de Schipper de andere drie deelen;

om des willen dat Jiij hen den kofi; geeft ende die meefte

forge dragen moet.

ARTIKEL. XXXV. 23.

gtctti. <^ti\ ^üjipptt beto?ngtct fijn ^c^ip enDe faDtt bat om
fijne reife te Doen/ enDc Dat ^cl)ip blijft tiiec binnen alfoo

lange ligöcn öat Den AJtl)«PPft Qt\o geb?cctït; foo mag ytj

tocl te Duiiö feiiDcn om gclD/ maec l)ij mottgeenen goeüen

toinD tocrliggen: toant Dctlage Ijij öcn luinD/ tj») toare

fcyulDig Den tioopman fijne fctjaDe te betalen: maet öij

mag toel nemen uanöec HoopluiDcn oatjn cnDe üeihoopcn

Dien / cnoe nemen fijne rooD?uft Daec tan. 9110 nu Dat

^ci)ip gcKomen i0 tot fijne regte ontlaeQfteDe ; De aaijn/

Uien üe JIBeefteE genomen ö«ft / «^ fcuIDig te ftjn gcre^

fecnD alfoo al0 men De anDecen SDijn türUoopen fal. ^n^
De afis^oan fal Die ^cljjppcr fijn toolle to?agt Debbcn Dan

Den JIDijn Dien ÖP öcrUoft yceft tot fijner nooDD?uft aliö Dan

Den anDeren öBJjn Dien IjJ) tec (leDe geb^oc^t ^ttfu

ARTIKEL. XXXVI. 24.

Item. Een Knape is teds-age* van eenen Schepe ende is

geluierd dat Schip te brengen daer dat loflchen fal : het ge-

valt wel dat in de Haven ïijn ketenen ende floten daer bin-

nen men de Schepen ontladet : die Schipper is fchuldig den

Schipluijden te verfien die ilede daer men dat Schip in ligt

;

ende
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ende hij fal fijne touwen alfoo fetten dat die Koopman geen
fchade daer by en Jiebbe :• want krege die Koopman fchade

bij gebreke der touwen, foo ware die Schipper fchuldig die

fchade op te regten ende te betalen.

Item. Die Iseds-age fal fijne vaerte gedaen, ende fijnen loon

verdient hebben , wanneer liij dat Schip heeft gebragt inde

Haven tot der ketenen voor of in fekerhede; ende is ook
niet fchuldig dat voorder te brengen : ende daar na fal

die Schipper, ende die Schipluiden , tot den Schepe fien.

III. Dit is die Ordinancie, die de Scip-

pers en de coopluden met malkan-
deren begheren van Scip-recht,
(Tot Amsterdam.)

ARTIKEL XXXVII. i.

Xl/erft. Waer 't dat een Schip brake of dat men 't doorfeilde Art. 16.

ende quame aen den grond; waer 't fake dat den Koop- ^ad'er
luijden ende den Schipper ende den Schipman goed dochte art. 3. tit.

dat men dat konde in korten tijd weder reede maken; foo
br"f<6'l^'

foude men dat weder laten m.aken , ende brengen den
Koopman fijn goed daer hij dat gelovet had; is 't dat hem
God fpaere voor ongeval. Ende waer 't fake dat men dat

Schip niet wel weder maken en konde, foo fal die Schip,

per fijne volle vragt hebben van alle den goede merken,
dat daer gebergt word ende die Schipper den Koopman
levert boven maelvloede * , ende den Koopman in fijn * ^'fa ter-

proffijt komt. m&tt 't \a\it Dat De öoopluioen Qtm gclö ST "'"

en IjaDDcn öat ftj De bjagt Den ^cljippec met en feonDen j^^^^-is.

getien/ enDe Die k^c^ippit Den hoopman nitt gcloouen toil/ f^ltJ°li
foo mag De ^cöippec nemen toan De0 iJoopman^ goeDen/ ais gewco.

alfoo toele al0 fijne D?agt beloopt/ tioo? alfoo toeel gelD^ei aljs
"^^''°^'^-

Dat anDer goeD tuDe macHt gegetoen tuo^D*

Z AR-
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ARTIKEL. XXXVIII. 2.

;^^t 2Q_ Item. Waer 't dat een Schip nood hadde , foo dat de Schip-

fupra, per begeerde dat men goed werpen Ibiide, hij en fal niet

A^t^l'ó. werpen, fonder hij lal hem eerft befpreken met den Koop-
tit. eod.

'

mannen in 't Schip , wat haer goeddunken daer toe is

:

wil de Koopman dat niet toelaten dat men werpen fal,

ende dochtet den Schipper goed ende van den Schipluiden

twee of drie dat het Ibude beter gedaen wefen dat men 't

goed worpe eer dat men foude verliefen Schip , Lijf ende

Goed; foo mag de Schipper wel werpen ende des niet la-

ten. Ende woude die i<.oopman als men te lande quame,

foo fouden die twee of drie drie , die in den Schepe ende

goede Knapen waren , fweren dat het noodfake was. Waer
't fake dat daer geen Koopman in 't Schip en ware ende

men hadde nood te werpen ; foo fal die Schipper overeen-

dragen met die meefte partije in 't Schip ; wat hen goed

dunkt, dat fal men doen mogen.

6. 1. Item. Wat dan geworpen word, dat goed fal men betalen

ende gelde na merkttalen alfoo dat ander goed, dat in 't

Schip is, inde merkt gegeven werd; penning pennings-

weerde als de vragt daer van betaeld is.

§. 2. atem. ^c ^cliippcc fal tian fijn ^ctjip ofte to?agt getocn/

gelijk Die lioopman gcift aan fijnen gocDe / tnat De itoop^

man Daec af biefen toert. <entt alfoo Die ^c^ippec fijn

^cöip fettet/ Daec mogen 't Die fóoopluijDen Motu nemen op

een gt:ct|De*

Art. 5. ö. 3. ^ttm. mmt Daer eenig man in Den ^cl^epe Daer men goeö
tit. eod.

toerpt/ enDe 09 Ö^DDe gelD ofte anöer goeD m fi)ne feifini;

Dat fonöc öi) openoaren eer men too;?pe: CnDe |ial0 öi) Dat

geopenbaert Ijeeft/ foo fal ^ij gelöen te toerpgcioe toan ftjn

tooo?f5. <öelüt; te rekenen ttoee pennmgen tioo? een: maec

maer toare Daer anDcr goeO inoe billen/ Dat fal men rekenen

na fijne toaeroe al0 Dat toaerD i0.

Nader ^.4- Item. Heeft daer ook yemand geld in fijnder kiften , ende

Art. 7- name dat daer uijt ende name dat om fijne fijde, hij en
ut. eod.

^^^^^ ^^gj. j^ig^ ^,^ gelden.
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5, j. Item. Hadde daer yemand geld ofander goed in Cjner kis- Art. 5.

ten ende openbaerde dat niet eer men werpt; ende die kift-
'"•^°-

(daer 't geld in is) worde dan overgeworpen in Zee ; men
falfe niet hooger rekenen als drie fcliilden allbo verre als (ij

beflagen is ; waerfe onbeflagen , foo falmen fe hem betalen

na liarer waerde datfe waerd is.

^.6. Item. Waer't fake dat daer geworpen werde een matte met
een bedde ofte een hoppefak, dat fü men rekenen voor
drie fchilden.

$.7. ^ttm. matt 't bt^otf; Dat men loten fouDe tot ttntt retjfe

tegouOen; mm fal dat cerfle beraeD ti^agen mrtDcn itoop^

man in 't ^c^ip tuat fijn goeDDunUen Daer toe i0: enDe Dog? ^.,7^1^^
ttt Den Itoopman goeD / toat Dan Den ^ctjippec met Den ladrchüp!

meeden ^oop goeD Dunkt te toefen / Dat fal men Doen. ^^aDe

tuaer Daec geen i^oopman in 't ^c^ip ; toat Den ^slupptt
enDe Den meeften goop Deis ^o\^)i goeD Doekte/ Dat (ouDe men
Doen i enDe Die foo nolgen.

Stem» i3an Loten-gelde - fal men nemen foo tiele &I0 men
Daec op fettet enDe reDelijH iö/ ofte al0 ^tt getcoorJijU 10:

enDe Dat Loten -geld te rekenen en te betalen gcU)k Den ilDcrp-

gelDe.

ARTIKEL. XXXIX. 3.

Item. Een Schip feilt van Amfterdam ofte van anderen fteden Art. ar.

waer dat het fij; het gevalt dat hij fijnen maft of kabel a^^V 6.

houwet ofte anders vrat, bij onweder binnen of buiten , tit. van

op dat men dat Schip ende goed bergen mag : de Schipper j

-^''^^'^*

is fchuldig de Koopluijden eerft te vragen ende hen dien

nood te klagen en leggen , dat liet fij om te behouden
Schip , Lijf 5 en Goed : dat fuUen fij rekenen over dat goed
als van werpen. En waer 't dat de Koopman feijde, ik

geve daer geen ja-woord toe ; daerom lal 't de Schipper
niet laten: maer wanneer liij te lande gekomen is, fal hij

felf, met fijn derde, fweren dat hij dat van nood-wegen
gedaan heeft.

AR-
* De fchade en begroting, mitsgaders de toelage en vergoeding, over 't gene in 't

Adoiiraalfcbap worde geleden tergemeene befcherrainge van de verdere Vloot.

Z 2
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A R T I K E L X L. 4.

g«m. €en ^ctjip ffilt toan 3lm|ïerDam ofanöctcn flcDen toaer

Dat ï}tt 10 ; een ^c^ippcr 10 ten agtccen enöe üerboop goiö

op oen boöem ; Ijt) 10 fcljulDig foo tjerte Die boDem foo tsecl
^^^^'

te lanDc b?cngt/ Dat te betalen acn De eerfte macbt Dacr Ijij

aenfeomt/ binnen bcerticn Dagen Dacr na : enDe Dat fal ^\j

betalen tuffcljcn Den mmHen en Den meeftcn. CnDe toaer 't

Dat De ^cï^ippf r Den Itoopman met bccnoegeDe / enDe l)t) öat

^cl)ip tjertiofljrte/ enDe eenen anoecen ^cöippcr m 't è>cl)ip

fcttcDe i foo mocljt Die fóoopman Dat ^c^ip binnen jacc en
pen. art 36. Dgg aenfp?cfeen en fijn gelD Daec aen foehen/ geli)feecUjp0 of

l)i) Daer tegcntoooiDig toaere. CnDe Dat fal ytj bctoogen met

iK0 ^ct)tpper0 fegel , foo mag Ijt) Daec met tegen feggen,

ARTIKEL XLI. 5.

Art. 3?. ^tm. €en <t>cljippcr bfb?agt jij» ^cbip enDe laDet om ftjnr

fupra. Na- jfjjj-f (( Doen ; eoDe Ijiet en binnen bli}ft Dat ^cöip foo lange

van aïeüf' UggeH Dat titm gelD oiitb?eebt j öij mag teel fenDen tot fijnen

Ï563- ïanDe om qüa ; macr l)ij moet gecnen goeDen toinD toetleggen t

bjant berlagc i}\\ Den teinD/ öi) toare fcbulDig Den ïSoopman

fijne fctjaöe te bctccrn en te betalen. HBacr tjt) mag ttel ban

Der iJoopluijDcn goeö tot fijner nooDDnift nemen/ enDe XDHtia

neer t)i) komt Dacr 1)1) loffen fal/ Daer fal öp Dat goeD betalen

tuffctjen Den mmflenen Den meeftcn/ al0 Dat goeD inDe marht

gelot Dat en 't felüe ^cöip ijs: enDe De ^ctjipp^r fal fijn

Dolle biagt eaer ban Rebben.

ARTIKEL XLII. 6.

gftfttt. ^tï\ ^cbip feilt ban eenigcr HeDe toaer Dattet (0/ eiiDr

Öcfft gelaDcn f^neri Pollen laft: foo en mag De ^ctjippec

geen goeD meer innemen/ fouter yet en fij inet toiilen enoe

otrlof ban Den i^oopman. Q^aer 't fabe Dat l)t) eenig goed

inname tegen De0 l^oopmanö toeten/ foo Ijeeft Ijp bcrbeurt

foo bele goeO0 al0 l)i] beeft ingenomen: Ijet en toare/ Dat Die

icljipper feiDes €>^/ Interen/ ih fal Daer alfoo betegoeDiS

mnemen»
AR-^
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A R T I K E L X L 1 1 r. 7.

Item. Het gevalt dat de Schipluiden haer eenen Schipper Art. is.

verhuren; ende eenige van haer gaen uijtten Schepc Ton-
["^''^^jf"!,

der oirlof , ende drinken haer vol; lij kijven ende ilaen flg ; sciiipi.

alfoo dat daer eener gewond werd : de Schipper is niet '5ö3-

fchuldig hem te heelen laten op des Scheepskoft ; maer hy
mag hem uijtten Schepe heten gaan ende huren eenen an-

der in die flede : moet hij dan meer geven, fij fullen dat

betalen ende den Schipper wedergeven dat fe van hem ont-

fangen hebben : maer fend hij fe uijt in Scheepsdienlle oft

arbeid, ende worden dan gewond; foo fullen lij geheeld

worden op des Scheepskoflen.

ARTIKEL XLIV. 8.

Item. Een Schipper winnet fijne Schipluiden; dat komt foo. Art. n.tït.

dat hij met eenen van hen te kijven komt; hij heet den vanSchipU

Schipman uijt den Schepe gaen ende geeft hem oirlof ende
weet hem geene openbare fchuld te geven : de Schipman
heeft fijnen halven loon verdiend. Ende gelievet den Schip-

man van den Schipper te fcheijden , foo fil hij den Schip-

per desgelijken weder doen. Ende ware hij buiten der

Haven gefeild inder Zee, of in eene andere Haven buijten

dat Vlie ofMarsdiep, ende weder op feijlde ende opleijde,

foo heeft hij fijnen vollen loon verdiend. Wonde dan
ook die Schipman van den Schipper fcheijden foo fal hij,

Jiem geven dat hij daer bij gebeurd heeft, ende daer aog
foo vele toe.

ARTIKEL XLV. 9.

Item. Soo een Schipman hem belleed tot eenen Schipper, Art. rg*

met hem te fcijlen : foo is hij fcliuldig des Koopmans goed
te havenen , foo den Schipper Stuerman ende Vragtman
goeddunkt.

Z 3 AR-
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ARTIKEL XL VI. lo.

Item. Men fal geven te koelgelde van 't laft Rogge een groot;

allbo vake als fij fe koelen. Ende is 't iake dat fij de Rogge
nochte Weite niet koelen oft havenen, ende wilden ver-

derven laten; fij fijn ichuldig dat te beteren tot des Schip-

pers ende Stiiermans feggen. Ende van uijttefchieten een

*ZieHand. groot, Ende foo fal fij geene Mattinge* hebben van geen
verten van Korcn. Van twee hon^crt Wagenfchot, eengroot. Van

pag.óSa!™ ^^^ hondcrt Knaerhouts , een groot. Van een vat Alfche,

eenen Brabantlchen : Van een lafl Ha-
ring, een groot: Van een lafl Teer of Pek, die de Schip-

per voert, een groot. f©ie \30itfS- fiOtÖ mHQ De ^Ctjip*

Art. 21. fu. pfc aen boo?D öouDcn tot Dat tiij ttan Den ïtoopman fijnen

art. 19. Item. Vüortaen welk goed daer men een paleij om brengt op
den maft, als van een vat Flaifes, twee grooten; van een

, . half vat Flaifes, eeri groot: van een pak Wandes |, twee

geweeven' grooten ; van een teerfink "Wandes, een groot: van een
Goed. itiii^ Wijns, twee grooten; van eene pijpe Wijns, een

groot.

ARTIKEL XLVIL 11.

Art,'7. tit Item. Waer 't fake dat fij der Koopluiden goed verfliimeden ;

enKwjpr alle die aen den Wind-gelde eenen groot gelde deelden,

j.63. * die fouden dan ook de fchade beteren.

Item. Is 't dat die Koopman den Schipper of Stuerman

vraiegde of de touwen , daerfe mede trijlfen , fouden fcerk

genoeg wefen: feggen fij, ja, fij fijn iterk genoeg; ende

die touwen braken dan ; loo ware die Schipper fchuldig

de fciiade , die daer van komen mogt, te betalen. Maer
en vraegde 's die Koopman niet, foo foudet wefen als voqr

gefeid is.

AR TI-
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ARTIKEL XL VI II. 13.

3|tem. Cen ^nljip feilt Dan ?lmftdrcöam of toan mnmn Hier toe

fleDcn ; enöe Dat een öat anDec acnfrijlt/ enöe en gefc^ieD Arï.°°"

niet mei toille : een pgelt)h fal öe (cIjaDe Ijalf gelöen enDe
f^^-

Rebben, man gefcöieüet met tDiUen/ foo fouDe Die/ Die v^nsch?'

dat anDcc ^c^ip aenfeilDe / Die fcIjaDe alleen gelDen enoe p^» ^ ^^

i,-,-„^„ malkander
beteren. befchad.

ARTIKEL XL IX. 13.

Item. Een Schip lage in eender Haven, t'Amflelredam of Nader Art.

anders-waer, ende worde drijvende op een ander Schip: 2. m. eod.

indien 't fchade dede , fouden lij de fchade half en half

betalen.

ARTIKEL L. 14.

Item. Een Schip komt in een Haven, tot Amllelredam of Nader Arf.

anders-waer; dat fal eenen dobber op fijn anker hebben: '^'
'"•^°'^

is dat niet, ende daer fchade van komt, foo fal hy die half

beteren.

ARTIKEL. LI. 15.

^tcm. een ^c^ip feomt omDen ^ctiagen of uit Boojtoegen;
Dat fal men lojfen binnen beertien Dagen enDe Die b^agt geben j

Deisgelijfeen alle ^ee-fc^epen.

ARTIKEL. LIL 16.

3item. €en ^c^ip feomt ban ï^ambojg of ban anöerjiteafr/

men fal Dat loffcöen binnen agt Dagen ; enöe geben ^vm
fijne biagt,

AR-
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Art. I.

tic. van

Schipl.

1563.

Nader Art.

10. tit. van
Schipbr.

1563.

Nader. d.

Art.

ARTIKEL. L I ir. 17.

Stem» €en ^c^ip Dat laDec op ^cöooncn of anöerisf-tDaer;

't 10 b£t)?agtet nacc ©lacnDercn of anDer^-ltiacr jnDc marfet;

Dat komt tian tiooüfake t'^niftclrcDam: 10 't Dat De ^cöip-
pet Dat ftDcrcn toil niet fijnen ^Jtiecman enDe ttoee fi)net;

^cyipmannen/ Dat Ijtt nooD DeDe : tuace Dat Dan foo Dat t)ij

Dat ^ct)ip met houDe rerDe maken buiten om te fei)len; foo

fal Die k>tiMPtt Dat goeD inDe markt feinDen op De0 ^cgip^

ptï0 u^agt/ enDe U0 i$oopman0 toUen.

ARTIKEL. LIV. 18.

Item. Een Schipman komt inde markt met fijnen Scliipper;

hij fal bij fijnen Schipper blijven foo lange dat hij gelos-

fet heeft ende weder geballaft is, dat het Schip liggen mag.

ARTIKEL. L V. 19.

Item. Waer 't dat een Schip met goederen feilde aen den

grond, ende in forge ftonde om te vergaen, ende moil

men Liciit-fchepen hebben om dat goed daer liijt te ligten

:

wat datkoitj fal betalen Schip ende goed, gelijk werpgeld.

Ende waer daer geen Koopman inne , als men aen den

grond feilt , foo fal de Schipper fweren met twee fijner

Schipmannen dat dat Schip in grooter vare was aen den

grond, ende dat hij in forge was dat goed te verliefen:'is''t

dat men 's hem niet en wil verdragen.

ARTIKEL. L V ï. 2a

Item. "W'acr 't dat een Schip in 't Mars-diep of in 't Vlie

quame, en ginge foo diep dat het hier met voller ladinge

niet opkomen en konde ; ende kreeg men dan Ligt-fchcpen

om dat Schip te loifen : wat die koften , fal dat Schip be-

talen twee deelen ende dat goed het derde deel : maer komt
dat Schip hier niet op , foo fal dat Schip die Ligt-fchepen

.alleen betalen ende loonen.

AR-
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. ARTIKEL. LVIL 21.

Stem. Eoo een ^cljippec Dat goeö ui)tten ^c^cpegefet öeeft/ Art.21.46.

foo mag t)tj Dat tod liouöcn bij ftjn boo?ö/ foo lange Dat tAz ^'^3 tit

föoopman öcm Dic vi^agt cnDe anoec ongelD toecnotget ^it\i /
van schip.'

ijat men Daer op fcljalöig moeite toefen; inDien Dat De ^ct|ip^ i56^°7''
pee Den Sioopman niet geloouen en toiU

''

ARTIKEL. LVIIL 22.

gtem. öDaer 't Dat öier aigtfc^epen quamen Die goeö geligtet

gaDDen ut)t keepen Die uanüce Eee qiiamen : Die fal mrn lof^

^n binnen öijf toecke-Dagen na Den Dage Datfe ijiee quametv

A R T I K E L L I X. 23.

tit. van
Schipbr.

1563.

Stem. <©at 'ec een <§>cip quamc toir een l^oidanD / mit nooDe Ar. 9

tian toeDer/ beneden een JUSeente-t^abene; en te reeDe quame
an fijn anbec; enDe onbebenD toaie. Cn toonne men eenen

Eseb? age Dat 5>c«P en goeD te ^atienen ; toe0 Die lLreDi£f-agc

Date ban Rebben fouDe/ Dat fouDen betalen ^cljip enDe^ocD/
gelijk toecpg^elD.

VERKLARING.
Zie hier hoe de voorgemelde geleerde Koopman dat Jrt.''t welk wat

duifier fchynt, verklaart: lJ\vineer een Schip, by nood van weder, eene ordi-

naire Haven daar het in moet komt voorby te Jlingeren ; en noch ten anker komt

voor een Voorland, daar de Schipper evenwel zich der gronden of banken mis-

trouwt; dat hy eenen Laeds-age of Loots vermag te preyen en over te neemen op

Avarye gmjje. Deeze Wet, die noch in viridi obfeivantia is, wordt beves-

tigd door 't Plakkaat van Koning Philips van 1563, Jrt. 9. lit. van Schip-

breuk.

ARTIKEL. LX. 24..

Item. Als Schepen komen in 't Vlie oft Mars-diep van Ame- sicrdekeu.

land, ende liier op A\illen wcfen : is "'t dat men daer eenen renvande

Lootsman winnet dat Schip ende Goed daer op te brengen; ^^°^^
"'"

dan fal de Schipper dien Lootsman den koft geven, ende
die Koopluiden fiillen hem loonen van haer goed.

Aa AR-
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ARTIKEL LXI. 2^

Keuren van j^g^ Scliipman die fijnen Schipper ontloopt met fijnen gelde

kenAmft. dat hij hem gedaen heeft; ende die Schipper kan dat met
Art. 29. tvt^ee van fijnen Schipmannen betuijgen ; die heeft verbeurt

die Galge.

ARTIKEL. L X 1 1. 26.

Art. 16. tit.^_ Stem. 23etooer ren ^cipper ttvtn ^cipman mit quaöfti ftU
v'anschipi. (pO} cHDe Dic §>c^ipptt öflt betuigpH mcc^tt met ttocc toan
^^^^'

fijm ic^ipluiöen: Dim fouoc tjij oirlof mog.ni grucn aen

' Dat eerflen lanD dacc tin aenbomt, cnDe en fal nirt yebben

terbcurD tegen Den ^c^ipman; enDe en fal l)(m 00b geuien

{oon geDen»

A R T I K E L L X I IL 27.

Art. 14. Item. Waer 't dat een Stiierman oft een Schipman hem be-

t't. eod. ftedet met eenen Schipper, ende die Stuerman oft Schip-

man kpchte een Schip dat hij felve voeren wonde : foo lal

hij quijt wefen van den Schipper: maer heeft hij loon op-

gebeurd dat fal Jiij wederom geven.

• ARTIKEL. L X I V. 28.

d. Art. Item. Een Stuerman , of een Schipman befiedet hem met
eenen Schipper; het gevalt dat die Stuerman of die Schip-

man een egte Vrouwe neemt, ende wil aen land blijven;

hij fal quijt wefen van den Schipper: maer heeft hij geld

ontfangen, dat fal hij wedergeven.

ARTIKEL L X V. 29.

S;tem. ö^aer 't Dat ten IteeDer oneenö toare met fijnen ^cbip*

pee/ cnDe lirj ft^n Deel met rerDen en tiouDe tian Dm ^cljrpe:

De ^cDippcc fal Dat fclfDe ^c^ip Doeren op alfulhe Ijure aljS

Den Diomc knapen goeD Dogte Dat bejct)ei)Oeli)tt tiace;

AR-



III. W I S B U I S C H Z E E R E C H T. 13?

A R T I K E L. L X V I. 30.

^ttm. a^aec 't fafec Dat öö toat aen 't §>c^ip bertimmtröe/ of

tot Df0 <£>ct)cep0 bttjoef luat bogtej Dat fouDen ft) betalen

pentun0 ptnnmg0-b;oeDtr:

ARTIKEL LXVII. 31.

gtem. JBacc 't fake Dat De ^cöipper fouDe bo?ge fetten booj

Dat^cljip-, foo loare De l^ecDcr fc^ulDig bo^ge te fcttcn üoo?

Dejs ^c^ippcr^ It)f\ ;s^J»£"

ARTIKEL LX VI II. 32.

Item. Het gevalt dat het eene Schip het ander aenfeilt met

ongevalle, foo dat dat eene Schip met fijne goederen ver-

loren büjft ; foo fal men dat goed dat in beijde Schepen is

e eer dat eenig Schip verloren fij) op geld fetten of waer-

deren. Dan fal de waerde van de goeden van beide Sche-

pen (te famen gefommet ) betalen dat verloren goed, ponde

ponde-gelijk ; mark marke-gelijk. Alfoo falmen ook prijfe-

ren de waerde van beide Schepen, eer die fchade gefchied-

de : foo fal die prijs van beide Schepen (te famen gefommet}
betalen dat verloren Schip, pond ponde-gelijk; merk mark-

gelijk.

ARTIKEL. LXIX. 33.

^tetn. ^tt fij Dan fatte Dat Die ^tt)ippet aen gener ^alber

^tt* nooo ^ccft te tuerpen oan De0 fóoopmati0 goeD tot

Ut» ^ct)£cp0 behoef: foo fal men Den lüoopmt^n betalen

Dat goto tjoo? fooDanig grlo a{0 Dat hofleöe Dner 't dik ^^-cnnp'-

per gelaücn tjceft ? enöe Daec en fal yij geenc toiagt tian

Rebben;

Behoort
tot Art. 27.^

fupra.

Siet nader
tit.vanSch,

die malk.

befchadige

1563-
en onfe

Aenteike-

ningen.

Weitfefi.

avar
J. 22.

*Aan gene
zyde van
de Zee.
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d. i.

Behoort
tot Art. 48.

fupra. Na-
der tit. van
5chip. die

malk.be-
fch. 1563.

ARTIKEL. L X X. 34.

^tem» ^tt gebölt aen Dcfcc ^alber Ztt/ men fal tiet Den üoop>-

man betalen/ foo ote tDeDtegaDtnge aen der markt geloet/

tufic^rn oen muMtenenöe öcn raecHenj cnDc Daecfal De 5)CötP^

pïr lone tooile toMöt üan t^tbbm^

Hier eindigden Verwers Manufcripcen.

ARTIKEL. LXXL 35.

Item. Soo eenig man , met fijnen Schepe , fchade dede eenen
anderen met feilinge ; werd hij betclaget die de fchade ge-

daen heeft , wil hij dat fweren ende met fijnen eede betui-

gen dat het hem leed is ende dat hij die fchade niet beteren

en mogte; foo fal hij die Ichade half betalen: Ende wil hij

des niet met fijnen eede betuigen en fweren , foo fal liij die

Iciiade gantfcli ende geJieel betalen.

ARTIKEL. LXXIL 36.

Behoort
tot Art. I.

fupra.

Item. Een Schipper die hiiret eenen Stuerman, ofte Boots»

man ; die fijn fchuldig den Schipper fijne reife te houden
als fij hem gelovet hebben. Waer 't fake dat fij des niet

houden en wouden ; foo fal Jiy den Schipper wedergeven ,.

Slis wij voren geleid en geordonneerd hebben.

INSER-



INSERTIE DES OVERZETTERS.

HIER voren is door onzen Engelfchen Schryver aangemerkt dat de
Rhodiërs, inzieTide de noodzakclykiieid van den Koophandel en de

Zeevaart, die den bloei der Scaaten maaken, door Wetten te beflieren,

zulke heilzaame Zee -Rechten maakten, dat de Romeinen, voorheen de
billykfte Wetgeevers en de naauwkeurigtle Wet-Zifters, dezelve aannamen
en volgden als of zy ze zelfs gemaakt hadden.

Op het voorbeeld d^v Rhodiërs hebben ds Franfchen , of liever Engelfchen,

hunne Okronfcbe Wetten gemaakt en ingefteld : doch deeze niet gaande
over alle zaaken, die den Koophandel betreffen, en daar in kunnen voor-

komen, zag men (betialven de zogenaamde Wisbuifche) het Confulaat der

Zee, een vollediger Corpzu van Wetten , te voorfchyn komen (men meent;

ten tyde St. Louis Komng van Franhyk^ welke in Spanje, in F'rankryk, in

Italiën en de gehedc Mitldelandfche Zee op verfcheide tyden werden aan-

genomen.
De Hanfe Steden hebben (gelyk \vy zullen zien) ook een Corpus van-

Zee-Rechten opgefteld, ten behoeve van hunne Koophandel en Zeevaart >

en de beroemde Koopftad Amfterdam , om de veelvuldige wanordens , en ge-

fchillen die hoe langer hoe meer tuffehen de Schippers en Bootsgezellen

quamen te ryzen voor te komen, of fpoediger te belliiren, heeft een Ka-
mer over Zec>Zaaken opgerecht, en den CommiffariiTen tot die zaaken van
eene korte en bondige Inftru6lie voorzien waar naa zy zich zouden hebbea
te fchikken en te reguleeren.

Alvorens had Keizer Karel , onze Landheer , tot giemeene nift zynef
Nederlandfche Onderdaanen , en tot welvaart en bloei van hunnen Koophan-
del en Zeevaart, op hun verzoek, en met den Raad van in den Koophan-
del en Zeevaart bedreeve i ieden, den rp July des Jaars 1551 eene byzon-
dere Orden en Politie Ingefteld, ten dienfte en nutte van alle die de Zee
bevaaren, welke naderhand door zyn Zoon en Opvolger Philips den V^e^
naar tyds omftandigheden en gelegenheid van zaaken , den laatften 0£lo-

ber des Jaars 1563 is vermeerderd , verbeterd en by forme van een Eeuwig
Edi£l beveftigd. Weshalven , fchoon onze Engelfche Schryver noch van
de eene noch de andere meldt, ai zoo weinig als van de'lnftruftie der
CommiffariiTen tot de Zee - Zaaken te Amfterdam , hebben wy geoordeeld
dit gebrek te moeten vervullen , om deeze Vertaling des te nutter te maa-
ken voor de Nederlanders , tot welker dienft zy gefchikt is. Evenwel
moeten wy onzen Leezer waarfchuwen dat wy van de volgende Zee-Rech-
ten des voorgemelde Keizers het Stuk der Toeruftinge van Schepen afge-

laaten hebben , om dat het heden ten eenemaal buiten gebruik is.

Aa 3i ZEE-
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Z E ER ECHTEN
VAN

KEIZER.KAREL
AAngefien , oock dac eenige onfe Onderfaten onsootmoedelick verfocht

hadden , te mogen onder hen eenen djt lang examineren , fcker

beworp van fommige andere punften ende Artijckelei , die wy hebben la-

ten begrijpen , aengaende ander partyen van der Navigatie. Als Schip-

pers , Bootsgefellen , Culluymen ende P echten van der Zee, mits des daer

aenkleeft, grootelijks dienende ende wel nootfakelicken wefende tot on-

derhoLideniffe van der voorfz. Navigatie : Om by defelve te voegen wes

een yegelijck bevinden fal tot vorderinge van die te dienen, 't Welck
wy hen-kiyden geconfenteert hebben, ende de Publicatie van die eenen

tijdt lanck uyt-gefet, foo hebben wy finalicke, fulcke pimften ende Ar-

tijckelen rijpelijck ge-examineert, wefende aen defer Ordinantie gevoeght

ende toe-ltellen laten, Inhoudende foo die hier naer volgen:

I

ARTIKEL I.

Trouivigheyt der Officieren ende Boots-gefeUen.

Ndeneerften, dat alle Schips-officieren , StLiermans, Hoog-
bootsmans, Schiemans, Timmermans, Busfchieters , Kok-

ken, ende alle andere Bootsghelèllen of Knechten, hen

ghevende tot dienlle van eenigen Schipper , van Honden

aen fuUen ichuldigh zijn den voorfz. Schipper hare Meefter

te volghen , helpen ende by te llaen , 't zy van of teghens

vyanden , ende hem onderdanigh ende gehoorfaem te zyn

te water ende te lande, fonder wederlpannigheyt te ge-

bruycken in eeniger manieren, 't zy datfe gereeden loon

ontfangen oft niet.

AR-
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ARTIKEL II.

Corre^ie ove?' de ivederfpannige Schiplieden.

Item 5 endc de gene die in eeniger ongehoorfaemheyt weder-

fpannigheyt, weygeringe, ofdoor opfet, in gebreke lülcx

te doen als iiem van fijnen Schipper bevolen fiil zyn, be-

vonden wort 5 indien fulcKC ongehoorfaemheyt, weder-

fpannigheyt, weygeringe of gebrecK. tot niemandts fonder-

linge injurie en flrectct , of oock den Schipper, den Schepe,
waren ende goeden daer in wefende of andere Bootsgefellen

of PalTagiers niet fchadelick en zy, fa! daer by verbeurende

pcene van fes Carolus guldenen , half tot onfes , ende half

tot des voorfz. Meefters profijte.

A R T I K E L 1 1 1.

BootsJuyden ongehoorfcieniheyt tot Injurie^ op poene.

Item 5 maer oft fulcke ongehoorfaemheyt ende wederfpannig^

heyt heur flreck.te tot eenige Injurien , ''t zy in woorden of
in wercken , in dien gevalle fullen de felve injurien boven de

voorfz. gelt-boet noch gecorrigeert werden met geelTelinghe

of meerder punitie totter verbeurte vanden lijve toe incluySj

na ghelegentheyt van de faken.

ARTIKEL IV.

Bootsluyden ongehoorfaemheyt , ivac7- deur het Schip in perijkel

gèjlelt werdt.

Item, waert alfoo dat deur de voorfz. ongehooi-fiemheydt,

wedcrfpannigheyt, weygeringe of gebreke, "'t Schip ver-

waarlooft of eenigh oproer of rumoer in den Schepe ge-

maeckt werde, daer uytte, deur verfuymeniffe ofanders,

't Schip foude geweeft hebben in dangiere Jiem teverlielèn

,

te verdrincKen, ofte icomen in handen van Zee-Roovers
ende andere de Navigatien ende Coopvaerdye van her-

waerts-overe willende verhinderen , foo willen wy ende or-

dineren, dat fonder breeder vertreck noch langer ophout

,

iulcken
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fulcken perfoon fonder tuflchenfcheyt metten lijve gerecht

ende van den levende ter doot gebrocht worde, ende dier-

gelijcke fijne Aan-hangercn ende Complicen nae Schips-

recht, ende ghebruycke.

A R T I K E L V.

Reyfe van den Stuerman , of Bootsman aengenomen te

volbrengen.

Item, dat alle Schips- Officieren, Bootsgefellen of Knechten
hoedanigh die zijn , af-zeylende met eenige Schip , gehou-
den werde "'t felve Schip wederom te brenghen ter gerechter

Havene daer fy 't hebben helpen uytvoeren, indien fy fulks

te doen verfocht worden van haer-lieder Schipper , fonder

dat te verlaten, voor al eer fy"'t felve vokomelick ontladen

engheloft, wederom behoorlick geballaft, ende de zeylen

van de rayen gedaen hebben.

ARTIKELVL
Schip verlatende fonder oorlof^ daer door het in perijckel werdt

gejlelt y verbeurt het lijf.

Item, ende foo wie 't Schip eer verliete fonder den oorlof van
den Meefter , wefende fulck Schip in avontiire of dangier

te verderven of genomen te worden van den Zee-roovers,

die fal 't lijf verbeuren ter wekker plaetfe hy bevonden werdt
binnen den Lande van onfe Jurisdidlie, fonder eenige gra-

tie of mifericordie.

ARTIKEL VII.

Schip niet verlaten fonder verlof^ of in V <werck i''foecke

te maken.

item , foo wie 't Schip eer verliete fon-der den oorlof vanden
Meefter, of hem in 'tvoorfz. werck t'foecken maeckte, des

verfocht zijnde, fonder nochtans dat uyt oorfake van fulc-

ken verlaten of verfuyminge eenige fchade den Schepe

toegekomen ware, fulcke fal verbeuren 20 Carolus gul-

dens.
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dens, d' een helft tot onfen profijte, ende d' ander helft tot

profijtc van den Meellcr-fchipper. Ende voorts gehouden
Avorden alfulcken Bevaerden te doen , alsmen na gelegent-

heydt der faken lal bevinden behoorende , ende Bevaert hy
fil gehouden zijn te volbrengen voor al-eer hy eenige an-

dere reyfe fal moghen aenveerden , op de poene van open-
baerlick gegeeflelt te worden tot den bloede.

ARTIKEL VIII.

Schip fonder ge-JiiHigh-confent niet te 'verlaten.

Item, dat de voorfz. Officieren j Bootsgefellen , of Knechten,
hen tot eenigher reyfen begheven of verbonden hebbende,
\\cder die begonft zijn ofte niet, 't Schip niet en fullen

mogen verlaten door eenige Fortuynen van der Zee , goe-
de of quade nieuw-maren oft eenige oorfaken hoedanigh
die waren , fonder gewilliglilick confent van den voorfeyden
Meefter, op de verbeurte van den lijve ende goede.

ARTIKEL IX.

Aen Landt niet te 'öarenfonder 'oerlof.

Item, dat de voofz. Officieren, Bootsgefellen, of Knechten,
uytten Schepe niet en fullen mogen gaen fonder expres con-
fent van den Meefter, ende al Jiadde de Meefter hen con-
fent gegeven aen 't Landt te gaen ende fekere tijdt aldaer

te blijven, dat fy nochtans altijdt ten ontbieden des felfs

!Meefters fullen gehouden zijn van ftonden aen ende fonder

vertrek te Schepe te keeren. Ende indien daer yemant
achter bleve 't zy met wille, deur negligentie, droncken-
fchap, of anderüns, foo falfulcke die in gebreke bevonden
wert den loon van lijnder reyfe verbeuren tot behoef des

Schippers , ende tot dien oprechten de fchade die met fijne

febreke toequame. Ende boven dien noch eens fo vele als

e huere of loon bedraeght: Ende indien de Bootsgefellen

of Knecht fulcx doende niet te geven en hadde, dat men
hem in dien gevalle corrigeren fal na gelegentheyt van der

fake , by geelfelinge of anders.

B b AR-



194 ZEE-RECHTENVAN
A R T I K E L X.

Fauten ende gebreken by alle Officieren ende Bootsgefellen

gecommitteert.

Item, indien dat de voorfz. fauten, gebreken, ongehoorfaem-

heyt, injurien ende misbruycken worden gecommiteert by
allen Officieren , Bootsgefèllen ende Knechten , of by
eenige van hen in abfentie van anderen , foo dat den Mees-
ter thoons foude mogen gebreken, dat indien gevalle de

felve Aleeiler fal geloove hebben op fijnen Eedt.

ARTIKEL XI.

Schipper en vermacb niemandt van den fynen te Inju-

rieren.

Ende foo verre de Schipper of Meefter eenige vanden genen
die in fynen dienfle zijn , geraeckte te Injurieren , in woor-
den of in wercken, dat hy ter faken van dien den ge-inju-

rieerde fal moeten te rechte ftaen voor de Wet-houders in

onfen Landen refiderende , daer af de eerfle kenniffe van
haren arrivementc macli competeren , op poene van nulliteyt

der proceduren.

ARTIKEL. XII.

VcrzejUnginge en "ccrbetcringe daer van.

Item, dat de Schipper of Meefter die een reyfe aengenomen
hadde ende onderweghen zijnde, voor hem fijnen Schepe>

üft fijne Reeders profijt dochte , een ofte meer andere rey-

fen aen te nemen voor fijnder wcderkomfte , de voorfchre-

Officieren, Bootsgefèllen, ende Knechten , fal moghen in

fijnen dienft blijven houdende , midts Jien-lieden verbete-

rende haren befproken huere ende loon naer rate van den

mijlen diefy voordere reyfen fouden. Ende fouden de felve

Officieren , Bootsgefèllen , ende Knechten , cefTerende

fulcke oft andere nootlicke accident ,
gehouden zijn den

voorfchreven Scliipper te volgen ende gehoorfaem te zijne,

tot
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tot dat fy het Schip wsderomme gebracht, ontladen, ge-

b:illail, ende anderfms gedaen liadden, foo hier geroert is,

op poene als voren.

ARTIKEL Xril.

Onkimdigb Stiierinan of Piloot.

ïtem j ende wel-verllaende nochtans indien de Stuerman niet

bedreven en is ter plaetfcn daer de Schipper of Meefter

voorder fal willen varen: ende daer af hy gehouden wordt

de waarheyt te verklaren , op de poene van geeffelinge , in

gevalle men namaels ter contrarie bevonde : Dat de felve

Stuermam te fchepe fal mogen blijven , ende winnen als de

Iloog-bootsman , daer af hem zijnen loon gemeerdert fal

Avor^en naar rate van den voorfz. reyfe als boven.

ARTIKEL XIV.

Onbedreven Stuerman ende fyn Himre.

Item, ende maer indien de Stuerman niet bedreven zijnde,

den nieuwe reyfe niet aannemen en wilt, foo fal de Schip-

per gehouden zijn hem te laten volgen de helftfcheide van

fijner huuren, in gevalle die nieuwe reyfe aangevecrt wort
in ginswaerts varen, ende in gevalle 't felve beurt in 't kee-

ren, foo fal hem ter ontlaet-ftcden fijne volle huure ver-

fciienen zijn.

ARTIKEL XV.

Laden ende lojfen ter iiyfuceeghfer Havenen.

Item, oft gebeurde dat eenigh Schipper, voor of al-eer hy
t' fijnder gerechter ontladinge gekomen ware, by fortuyne

benauwt worde tot eeniger plactfen aen te leggen, ende

aldaer tot fijnen, zijnder Reeders of Sciiips-gherieve , eeni-

ge goeden wilde lolfen. De voorfz. Officieren , Bootsge-

lèllen ende Knechten fullen hem daar toe gehouden zijn te

alTifteren ende gehoorfaam te zijn, op de poene hier voren

B b 2 ver-'
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verhaek , dies fal elck Jmurder hebben een paer fchoen van

acht lluyvers , boven dien loon die hem ter gerecJiter ont-

ladinge belooft is.

ARTIKEL XVI.

Schip op nieiiivs lüerballajl
.,

is de huere fvei-fchenen.

Item 5 wel-verflaende nochtans dat voorfz. Schip niet en derve

op 't nieuws verballallen , want in gevalle 't felve foude

moeten op 't nieuws verballall worden , foo foude de Jiuere

verfchenen zijn , al oft de lolTmge gebeurt ware ter plaet-

fen van der gerechter ontladinge , hoe-wel de voorfz. Of-

ficieren, Bootsgefellen , ende Knechten den Schipper in-

dien 't hem gelieft , niet-te-min fullen gehouden zijn te

volgen, en 't Schip met des daerinne is voort te brengen,

ende in al te doen foo hier voren is verhaelt , op de felve

poene.

ARTIKEL XVIL

Schip in V iveder-keeren lojjm en laden , dan is de huere

'Verfchenen.

ïtem , indien een Schipper in het weder-keeren wilde lolfen

ende weder laden tot eenige Plaetfe daar hy by Fortuyne

nieten ware bedwongen : Soo ial den Officieren, Boots-

gefellen ende Knechten hen volle huere aldaer verfchenen

zijn, ende nietmin fullen fy gehouden wefen den felven

Schipper wederom by te flaantotter plaetfen van fijner woo-
ninge, voor de halve huere die men tot fulcken plaetfen

daer de voorfz. loillnge ende ladinge fal gefchieden, ge-

•vvoonlijck is te geven.

AR TI.
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ARTIKEL XV lil.

Reyfc gcjlackt y n:!ermach de Schipper de Schipliede af te danckcn,

midts gevende een ^vierendeel van de hucre.

Item 5 oft geviele dat een Schipper in meyninghe zijnde fyn

reyfe te doen, deur vreeiè van Oorloghe, Zee-lloovers,

deur arrelle van lijn Scliip of Perfoone of eenige andere on-

verfienige inconvenienten , de lèlve reyfe niet en wilde be-

ginnen, oft de felve begonfl: zijnde, volbrengen, dat in-

dien gevalle hem fal toegelaten worden de voorfz. Officie-

ren, Bootsgefellen, ende Knechten af te dancken, mits

hy hen elcken van hen gevende 't vierendeel van Jiaren ge-

heelen befproken loone, ende voorts alfulcke rate als fy •

van den felven befproken loone mogen verdient hebben.

Ende indien zy meer hadden ontfangen, dat felve den Schip-

per weder-gekeert iai worden.

A R T I K E L X I X.

Schipper is gehouden fyn Schiplieden driemael V dacghs eeten

te geven.

Item , dat den Schipper fal gehouden zijn den voorfz. Officie-

ren , Bootsgefellen ende Knechten elcks daeghs driemael te

eten te geven, te weten des morghens, des middaeghs en-

de des avondts , ende fallen ten felven malen drinckcn al-

fulcken drinckeUcken dranck als de Schipper te dien eynde
inne-geleydt fal hebben , in redelicker ende tamelicker wij-

fe, ter difcretien van den felven Schipper, zonder meer,
en indien yemant buyten de voorfz. driemalen foude wille

eten of drincken , dat hy hem fal lijden met den broode
't welck hy in den korf vinden fal , en al ftaande aenden
kraen eens voor den dorft mogen drincken, ende voorts gaan
lijnder vaerden, fonder dat fy vyer of keerflen buyten con-

fent van den Schipper fullen mogen gebruycken , daer mede
hem elckerlick fal moeten laten genoegen fonder murmure-
ren in eeniger manieren , op de verbeurte van drie fchel-

lingen Vlaams voor d'eerfte reyfe, ende in gevalle van

B b 3 meer
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meer , op arbitrale correctie , fulcx als hier boven of meer-
dere naar advenant van der menichten der contraventien

:

ten ware dat defelve Bootsgefellen, Scliipknechten of an-

ders by tempeefte van onweder leek van Scliepe zijnde, oft

ook in 't loffen of laden van den fel ven Schepen , den Schip-

per afllfteerden by dage of by nachte, in wekken gevallen

hy henluyden fal geven koft ende bier als dat behoort, ende
dit al na gelegentheyt van fake«ende wercke.

ARTIKEL XX.

Schiplieden zijn fdmldigh met een ander gejlelt Schipper

''tzeyl te gaen.

Item , oft gebeurde dat duurende der reyfen , een Schipper by
fijn Reeders afgeftelt of verlaten werde, of by onverfien-

licke fortuyne niet gereyfen en konde , dat de voorfz. Of-
ficieren , Bootsgefellen ende Knechten den nieuwen Mees-
ter op fulcken Schip geftelt , fullen gehouden zijn te dienen

ende te volgen , alfo zy den eerllen fouden gedaen liebben,

met beteringen ingevalle van langer reyfe , inder m,anieren

ende op de poene hier boven verhaelt.

ARTIKEL XXI.

Schipper fyn Ship verkoopende, zijn de Schiplieden gehouden de

aengenomen reyfe te volbrengen.

Item, maer foo verre de Schipper zijn Schip eenen anderen

verkochte, tranfporteerde , of verliete , lbo en fullen de

vooriz. Oliicieren, Bootsgefellen ende Knechten, op 't fel-

ve Schip niet voorder gehouden zijn te blijven, dan totter

plaetfen, ende volbrocht iiebbende den dienft daar op zy
eerft gchuert zijn , alwaer 't fake dat de Schipper hen be-

geerde , foo en fullen zy daaromme niet gehouden zijn Jiem

voorder te dienen , maar fullen filcken dienfl mogen aanne-

men of af-leggen na haren wille.

AR.
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ARTIKEL XXI r.

''t Bootsi'olk is men gehouden fhuys te helpen aIsmen '/ Schip

biiyten verkoopt.

Item 5 indien de Nieuwe Scliipper de voorfz. Officieren , Boots-

gelèllen ende Knechten niet en wilt aanvaerden, foo Uil

de Oude Schipper de feive fchuldigh zijn van eenen ande-

ren goeden Schepe ende kolte te verfiene, om tMiuys te

komen.

ARTIKEL XXIII.

f^an qiietfinge ende de boete daer toe Jlaende.

Item j dat de voorfz. Officieren , Bootsgefellen ende Knech-
ten duerende hare reyfen, onderUnge fullen payfelijck en-

de vredelijck handelen ende vertieren fonder twilt of ge-

vecht. Ende indien daar eenigh tweedracht refe, foo fal

de twiflinge ter faken van Injurien verbaal t"'elcker reyfen

verbeuren twee Carolus guldenen, de hant-dadighe lèfTe.

Ende quetfte hy yemandt datter bloedt na-volghde fonder

mincke van elcke wonde thien Carolus guldenen , ende ilTer

mincke twintigh Carolus guldenen tot onfen behoeve boven
intereft van partye. Ende de gene die niet en celTeert,

nadien de Schipper of twee van den principale Officieren

den twifl fullen overgenomen hebben, die fullen van als

verbeuren dobbele poene , oft gecorrigeert worden met
geeffelinge tot den bloede , naar de quaüteyt van de mis-

daat.

ARTIKEL XXIV.

De ?nisdadigen is fchuldigh vie^'fchat te hetalenaen den Schipper.

Item, indiende gequetfte foo geftelt 2,y, dat de Schipper daar

by verachtert wert in lijnen dienft, foo fal de misdadige bo-

ven 't gene des voorfz. is , den Schipper gehouden zijn te

betalen vier-fchat van fijner hueren, of de macht nietjieb-

bende, fal gecorrigeert worden met geeffelinge als boven.

AR-
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ARTIKEL XXV.

Qiietfinge ter doot, de misdadige te leveren in handen van de

Jujlitie.

Item , ende foo verre binnen den Schepe yemant van levende

lijve ter doot gebrocht worde , fullen fbo wel de Schipper

als Officieren , Bootsgefellen ende Knechten gehouden zijn

de misdadigen wel valt te houden ende te bewaren, en te

leveren de Jullitien van onfen Landen, daar hy eerft aen-
komen fal, omme geftraft te worden naar den Jieyfch ende
gelegentlieyt van der faken.

ARTIKEL XXVI.

Tc bewaren den misdadigen.

Item, indien de felve Schipper , Officieren, Bootsgefellen , of
Knechten, hen inder voorfz. bewaringen ende leveringen

qualick queten : Soo fullen zy felve in haren perfoon als

hant-dadige ende fchuldige aangefproken worden , ten

ware datfehenvan den verliefe ofmet leveringe vanfulcken

misdadigen fuyveren konden den Rechter genoegh zijnde.

ARTIKEL XXVII.

Siecke Schipman ende fyn huere.

Item, of 't geV iele dat eenigh van den Officieren , Bootsgefellen

of Knechten duerende der reyfen , met eenigher fvvaerder

ileckten buyten 'sLands wordt bevangen, liilcx dat den
noode ware, dat zy aldaer fouden moeten blijven liggen,

om geholpen te worden , ende dat de felve fieckte niet toe-

gekomen ware van vechten, dronken drincken of ander-

lins by lijnen fchulde: Soo fal de Schipper fulcken perfoon

gehouden wefen te betalen fijn geheele huere, als oft hy de

reyfehadde volbracht, ende beforgen hem van fijner behoor-

lijcker voeringe, ende hem daer afin gelde of anderfins be*

hoorlijck verfekeren.

AR-
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ARTIKEL XXVIII.

Van hefchad'ight Scheeps-vokk.

Item, ofyemandt in eenigen gevecht tegen vyanden ofteZee-

Roovers gequetft , verminckt oft gedoodt worde : Soo fal

d"'intereft ende fchade van den gequetllen of verminckten,

ende voorts de volle Huiire, voorderinge ende begravinge

van den dooden betaelt worden als groote avarye van den

Schepe ende goede, tot defenfie van den wekken 't onge-
val gokomen ware. Alles ten fegghen van goede Mannen
hun des verllaende, die genomen ende daar toe verfocht

fuUen worden ter plaetfen daar het Schip eerfl onder onfe

Jurisdiótie aenkomen fal.

ARTIKEL XXIX.

Stewende Schipman.

Item, in gevalle yemandt duerende der voorfz. Reyfen, te

Watere ofte te Lande ftorve, de natuurlijcke doodt, foo

fal fijnen Erfgenamen gegeven ende betaelt worden d' eene

helft vander huere ende voeringen, foo verre het felve ge-

valt in 't guntswaerts reyfen : maar indien 't felve gebeurt

in 't keeren , falmen den Erfgenamen betalen die geheele

huere ende voeringen , ende lullen de felve Erfgenamen in

allen gevallen moeten dragen die redelicke kollen van der

begravinge, ende korten oft goed doen, het gene des de
af-lijvige fal ontfangen hebben.

ARTIKEL XXX.

Stervende Schipman (indien men kan) aen Landt te hegraven-

Item , indien men den af-lijvigen kan aen 't Landt begraven

,

foo falmen den felven eerlick ter aarden doen als nae fijne

ftaet behoort. Ende indien hy aan 't Landt niet kan ge-

brocht werden, foo fal de Schipper over hem doen een der-

tighfte, ter plaetfen daar hy Schipper woonachtigh is, foo

haefl hy weder-gekeert fal zijn , ten kofte van de over-

ledene.

Cc AR-
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ARTIKEL XXXI.

Geene feyten te diJJimuJeren of quijt fchelden.

Item, dat geen Schippers, Scheeps-Officiers , Bootsgefellen,

Knechten , Schip - Meeflers , Reedcrs , noch oock eenige

Rechters , Officiers of executeurs van Juftitien , refpedive-

lijck en fuUen mogen verfwijgen, dilïimuleren , compofe-

ren , tranfigeren , of quijt-fchelden eenige feyten om min-

der poenen ende boeten dan voorfz is. Op de verbeurte

van dat elck in fyn eygen name drie-vout dobbel fal moeten

boeten.

ARTIKEL XXXII.

Met niemant tegens d' Inhout van de jirtijckelen te contralieren.

Item, dat geen Schipper, Schips - Meefters , Reeders, oft

yemant anders en worde toegelaten ge-oorloft tegens d' In-

hout van der voorfchreven punden ende Artijckelen , oft

in afnemen van dien , met yemant te contraderen. Op de

poene van nulliteyt van dien, ende boven defen arbitralick

gecorrigeert te worden.

ARTIKEL XXXIII.

Misdadigen by gebreke van boeten te betalen, aen den

Lijve te Jlraffen.

Item, indien de misdadige geen geldt of goed en hadde, om
die voorfchreven Boeten te vergelden: Soo fullen defelve

verkeert worden in geeffelinge ende andere lijf-ftraffinge

,

na den iieyfch ende gelegentheydt van der faken , ende naar

goetduncken van den Rechter , die de kenniife daar af fal

behooren te hebben.

#V0

AR-
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ARTIKEL XXXIV.

Eedt des Schippers van <f Ordonnantie nae te komen.

Item, dat alle Schippers ende Patroonen van Schepen, Va-

rende buyten den Kuften van Vlaanderen, HoUandt, Zee-
landt, ofte Vrieslandt, naar Ooften oft Weften voor hen

vertreck fuUen gehouden zijn t'elcker reyfen als zy af-varen

,

doende den Eedt, in handen van de gecommitteerde Vifi-

teerders, van der Plaatfen Jieurder af-zeylen, als boven
gefeyt is , oock te fweeren dat zy defe Ordonnantie fiillen

onderhouden: Ende boven dit, indien yemant van heuren

Schip-genooten , Bootsgefellen oft Knechten ter contrarie

van dien yet deden, dat zy in 't wederkomen den voorfz.

Gecommitteerden Vifiteerders , 't felve fiiUen te kennen

f
even ende overbrengen:" Op de poene van geftraft te wor-

en als meyn-eedig, ende de felve op te leggen de Boeten

ende de Keuren die den Misdadigen verbeurt foude hebben.

ARTIKEL XXXV.

Vracht ah de Reyfe verlet of gejlaeckt wordt.

Item, oft gebeurde dat eenigh Schip bevracht werde Jier-

waarts-overe om buyten 's Landts geladen te worden , voor
fekeren befproken loon. Ende dat daar nae de Schipper

deur arrefl: van der hooger hant niet gevaren en kon-

de : Oft oock dat de Koopman uyt eenige confidera-

tien zijn goet niet avantiieren en wilde , ofte oock het

Schip tot fijnder befproken daghen niet geladen en kon-
de worden de felve Koopman in alle voorfz. gevallen fal

gehouden worden den Schipper den geheelen befproken

loon te betalen.

Cc 2 ARTI-
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ARTIKELXXXVI.
Schip ende Schipper van der hooger bant verkt , ende

aengemmen.

Item, maar foo verre de Schipper befproken wort eenige goe-

den uyt onfen Landen van herwaarts-over te voeren, ende

dat al eer hy fijne reyfe begonll 't Schip ende Schipper by
der hooger-hant of den Prince aangenomen werdt om te

dienen by fouldye. Soo fal als dan de Koopman behooren
ontllagen te wefen van den Schipper voorder yet te geven.

Maar gebeurende dat een Scliip in defen Lande gebuurt

wert om elders te laden , ende dat fulck Schip , komende
aldaar , gearrefteert oft verboden wert , by der hooger-

hant eenigh goet inne te nemen ofte laden : Wel-verflaande

dat fulcx gefchiede fonder des Koopmans toedoen , foo

fal den Schipper in dien gevalle hebben fijn halve Vracht,

niet tegenftaande oft hy goet op fijnen bodem gehadt heeft

ofte niet.

ARTIKEL XXXVII.

Een gearrejleert Schip is ontjlagen van den Contrade.

Item , ende gebeurde dat de Schipper befproken wefende

eenige goeden uytten Lande van herwaarts-overe te voe-

ren tot eenige Plaatfen , daar na den befproken Oorloghe
opflonde, ofte oock van der hooger-hant herwaarts-overe

arreft op zijn Schip gedaan werde. Ende uyt welcke con-

fideratien de Schipper foude de reyfe mogen Haken , fal een

yegelijck ontllagen zijn van den Contrafte behalven zijn

adie van intereilen fulcx als na recht behoort,

AR-
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ARTIKELXXXVIII.
Schip in vremde Landen bevracht , ende verboden V goedt niet

lipten Landen te vervoeren.

Item 5 ende insgelijcks gebeurende dat een Koopman vint

eenen Schipper met fijnen Schepe in vremde Landen, ende

huurt den felven Schipper om herwaarts te komen: Ende
dat na de huuringe den Schipper verboden wordt fulck goet

als hy aangenomen heeft, niet uytten Lande te voeren;

Soo fal in dien gevalle de Koopman fchuldigh wefen den
Schipper te betalen 't vierde-part van fijn Vracht. Maar
indien de voorfz. Schipper ende Schip in fouldye oft huure

van hooger-hant , oft Prmce van dien Lande aangenomen
wert , foo fal den Koopman ongehouden zijn den voorfz.

yet te geven.

ARTIKEL XXXIX.

Lich- dagen betalen achtervolgende de Charte-partye.

Item, ende gevallende dat de Koopman den Schipper niet en
vol-lade op fijnen behoorlijcken tijdt , achtervolgende iien-

lieder Charte-partye of Brieven van contraóle die zy fchul-

digh zijn daar af te maken , foo fal de Koopman fchuldigh

wefen den Shipper daar af te betalen fijn leg-dagen, fulcx

als heur Charte-partye of Brieven van contraéte vermelden
fullen.

A R T I K E L X L.

Schip verongeluckt of de reyfe verkort.

Item, indien eenig Schip varens of keerens verderft, ende fijne

reyfe niet en mach volkomen , foo fal de Schipper van zijn

befproken Vracht-loon , alfulcken deel ende rade ontfangen

na advenant dat de reyfe bekort of geavanceert is geweefi;,

ende dat van den goeden die geberght fullen worden.

C c 3 AR-
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ARTIKEL XLI.

Haivirye op Schip ende Goed.

Item , foo verre eenige provifie gedaan , oft oock êenige fclia-

den geleden worden, tot geheyme beneficie vande Schepen

ende goeden 5 doende de iblemniteyt, vermaningen ende an-

dere diligentien van oudts gepleeght : Sal al het felve den

befchadighden ende ge-intereffeerden goet gedaan worden,
in groote avarye gedeeligh onder Schip ende goet, na ouder

gewoonte van der Zee.

ARTIKELXLII.
Koopmans Goederen droogt te leveren.

Item, dat een Schipper by de Koopman te vreden geftclt

zijnde voort Calf'aten van lijnen over-loopen , den felven

overloop is gehouden behoorlick te doen calfaten en dicht

te maken : En in gebreke van dien den Koopman de fcha-

de daar door rijlënde op te rechten ; Ten ware dat de felve

fchade , "'t 2,y door den overloop oft anderlins toequame

by Tempeellen of andere onvernenelicke Fortiiynen : En-
de foo verre eenige goeden befchadight worden , fal de

Schipper met fynen gefelfchappe gehouden zijn der felver

goeden profijt te foecken fonder loon te verwachten : Wel-
verftaande nochtans dat de extraordinaris onkollen daar toe

dienende , van den befchadighden goeden fullen genomen
worden, ende 'c voorfz. Calfaten van den overloop, gedra-

gen worden als gemeyne avarye.-

ARTIKEL X L 1 1 1.

Koopmans Goeden befchadight te vergoeden.

Item, oft geviele dat eenige goeden binnen den Schepe wor-
den befchadight of vermnidert by den Schipper, Schipsge-

nooten Bootsgefellen of Knechten , fal de felve Schipper

gehouden zijn, den Koopman defclve fchade te vergelden,

tot fulcken prijs als 't felve goedt ter plaatfen ende tijde van
der ladinge foude mogen gelden.

AR-
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ARTIKEL XLIV.

Koopmans Goederen lekende ^ fmcltcnde , of verflroyende fonder

Jchult des Schippers , is tot Iciji van de Koopman.

Item, maar indien de felve goeden iiytloopen, fmelten, ver-

flroyen of bederven, fonder fchult des Schippers ofder ilj-

ner, lal 't felve alleenlick ftaan ten lafte des Koopmans.
Ende fal de Koopman ter plaatlèn ende tijde van der ontla-

dinge op de vaten of tonnen driemaal kloppen , ende daar

na de felve doen uyt-hijilen, ende de volle Vracht daar

af betalen , ofte delèlve den Schipper voor die Vracht
laten.

ARTIKEL XLV.

Tydt van Rekeninge te doen een Schipper aen fyn Reeders.

Item, ende dat nu voortaan alle Schipperen ter Zee-waart
varende, met Koopmanfchappen geladen, oft om Vracht

te foeciven, Ooft-waart of Welt-waart, waart dat zy een

reyfe gedaan hebbende, heure Koopmanfchappe verkocht

of gelevert, en heuren vracht-loon onttangen hebbende,
fuUen gehouden ende verbonden zijn binnen acht dagen na
dat zy van heuren voorfchreven Vracht -loon vol betaalt

fullen wefen, heuren Reeders goede RcAeninge te doen,
ende fulcke fomme geldts als den voorfz. Reeders toekomt
ende competeert, hen geven ende overleveren, oft met
hen te over-komen na de redelickheyt; Op de verbeurte van
twee hondert Carolus guldenen t"" elcker reyfen zy daarinne

verfuymigh bevonden llillen worden.

ARTIKEL XLVL
Schepen hefchadigende malkanderen .^ door niet te konnen

ivijcken.

Item, oft gebeurde dat twee Schepen binnen oft buyten

'sLants zeylende , en in 't zeylen elcx anderen aan boort

quamen, niet mogende ontzeylen noch ontwijeken, ende
de
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de felve Schepen elckander aan boort komende, ende in den
grondt flootende , oft anderen fchade aan de Schepen doen-

de, foo fal de fchade van den Schipper, die alfoo gedaan
ende gefchiet is, gerekent worden half ende half, alsd'eene

helft den genen die de fchade geleden heeft, ende d''ander

helft totlaftvan den genen die allülcke fchade gedaan heeft,

foo wel of 't voorfchreven ongeluck gefchiede by dage ofte

by nachte deur tempeeile oft fchoon weder, hoe "'t felve

foude mogen gebeuren.

ARTIKEL XLVII.

Schade van Schepen van d'een d'ander voor den Boegh Ancker
liggende.

Item, oft gebeurde dat de Schepen binnen oft buyten 'sLants

aan beuren Ancker liggende, ende eenige van dien drij-

vende werden, 't zy beuren Anckeren deurgaande of deur

febreck van beuren touwen , ende dat Schip alfo los zijn-

e 5 een ander Schip liggende wel vafl aan fijnen Ancker
voor fijn Boegh oft aan zijn boort dreef, ende 't felve Schip

den ander aan fijnen Ancker liggende fchade dede, foo fal

de felve die den anderen aan boort oft voor zijnen boegh
gekomen is , die helft van de fchade gehouden wefen te

betalen. Ende dat tot taxatie van den gene hen der mate-

rie verllaande: Ende oft den genen die drijvende is, en
fchade dede aan een ander Schip, liggende aan 't Ancker,
ofte wel gemeert, fal de fchade felve lijden, fondcr denge-
nen die aan fijnen Ancker wel gemeert was liggende

, yct

daar van te mogen cylTchen.

ARTIKEL XLVII I.

Schip hem befchadigende op een ander mans Ancker.

Item, ende ingevalle dat een Schip van binnen oft buyten
'sLants komende, zeylende oft foeckende een ander Schip,

liggende aan fijnen ancker inne zeylde, fchade doende:

Soo fal de gene die allbo is komen zeylende den gequets-

ten oft belchadighden Schepe , die geheele fchade beta-

len.
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len, ten ware dat fulcx toe-quame by groote terapeefle

of anderfinsj buyten Ichulde van den gene die de fchadc

doet.

ARTIKEL XLIX.

Boeye op V Ancker te leggen oft defchade by faute van dien

te vergelden.

Item , ende oft eenigh Schip gequetft werdt deur 't Anckeren
van eenen anderen Schepe, liggende op fijn Ancker, geen
Boeye boven op hem en hadde : Soo fal dat Scliip wiens

Ancker alfoo fonder Boeye liggende is, den anderen ge-

quetften Schepe gehouden zijn te betalen de geheele fchade.

Ten ware dat alfulcke Boeye buyten fchulde van de Schip-

per afgedreven ware, ende dat ten tijde van den uytwer-

pen van den voorfz. Anckere, daar op een Boey geweell

hadde, in wekken gevalle, 't gequetlle Schip fal de helft

van fijn fchade moghcn verhalen van den Schipper, wiens

Ancker fonder Boeye boven water gelegen heeft^

ARTIKEL L.

Te diep geladen Schip te lichten om te komen ter plaetfen def^

ontladinge.

Item, ende oft gebeurde dat een Schip geladen met Koop-
manfchappen oft andere goeden, komende in de Landen van
herwaarts overe , foo groot of diep gaande ware dat de

Schipper van dien foude gedwongen wefen eenige goeden
van fijnen laft te lolfen eer hy ter plaatfen van fijner ontla-

dinge komen mochte, indien gevalle oft fulcke ontladen

goeden verdroncken , oft te wateren bleven : Sonder ter

plaatfen van de ontlafiinge te moghen arriveren. Soo fal

de Schipper ongehouden zijn die te betalen oft gocdt te

doen : Ten ware dat fulck verlies by zijn toedoen of ne-

gligentie gefchiedde, oft oock dat hy fulcke goeden ontlafi:

hadde, fonder behoorlicke oorfake te hebben.

D d AR-
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ARTIKEL LI.

Item, ende fiillen alle de voorfchreven pimóten, nopende den

Schipper, de Bootsgefellen , Officieren en Knechten,

oock de voorfz. Schipper ende Koopman onderhouden

worden ten eeuwigen dage , desgelijcken onder de Vis-

fchers, ende hem geneerende metter V^ifTcherye relpedi-

velick. Ende foo vele als eenen yegelijcken aangaat.

Referverende t'' onswaarts , defe onfe Ordonnantie vande toe-

ruftinge van de Schepen, als oock van den Zee-Rechten,

te modereren, vermeerderen , verminderen , of 't veranderen,

fo wy t' allen tijden t' onfen dienfte welvaren ende bewaar-

niiïe van onfen Landen ende Onderfaten fuUen bevinden

behoorende.

ts<€'>#00^^^^#<^>0^:^^^c^0#<^>i^^:^#c?s<^>ŝ#

ONtbieden daeromme , ende bevelen onfe lieven ende ghetrouwen die

Hooft -Prefidenten en Luyden van onfen Secreten en grooten Ra-

den, Cancelier ende Luyden van onfen Rade in Brabandt , Gouverneur,

Prefident ende Luyden van onfen Rade in Vlaenderen, Stadt-houder die

eerfle ende anderen Luyden van onfen Rade in Hollandt , Stad-houder

Prefident ende Luyden van onfen Rade in Vrieskndt, Stadt-houder van

Over-Yflel ende Groeningen, Rentmeefters van Be-wefl: ende Be-oofter-

fchelt in Zeelandt. Ende allen den anderen onfen Rechteren ende OiE-

cieren, dien dit aengaen fal, heur Stede-houderen ende elcken van hun

byfondere foo hem toebehooren fal. Dat zy onfe voorfz. Ordonnantie en-

de Statuyt in alle hare punften ende Artijckelen boven verliidt , doen

kondighen, uytroepen ende publiceren, elck binnen fijnder Provincie,

Limiten ende Officie daer 't van noode zyn fal, ende eenjeghelijcken van

onfen tVegen fcherpelick bevelen die te onderhouden , ènde doen onder-

houden , navolgen ende obferveren , ende de Publicatie van diere te ver-

verfchen van halve jare tot halve jare: Op dat daer van niemant ignoran-

tie pretenderen en mach. Procederende ende doende procederen tegens

d'Overtreders by executie van de poene daer toe geftelt. Niet tegenftaen-

de oppoütie ofte appellatie gedaen oft te doene ende fonder prejudictie van

diere. Ende des te doene met diefler aenkleeft, geven wy hem volkomen

macht, authoriteyt ende fonderlingh bevel by defen. Ende om dieswille

datmen van defe tegenwoordige in diverfche plaetfen van doen fal hebben

:

Wy willen dat om 't vidimus van die onder zegel autentijck: oft aen den

Copye gecollationeert ende geteeckent by eenige van onfe Secretariflen

,

volkomen geloove gegeven zy: als aen defe onfe Originale. Want ons

alfoo
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alfoo gelieft, des te oirkonden foo hebben wy onfen zegel hier aen doen

hangen. Gegeven in onfer Stade van Bruflel , den 19 dagh van Julio. In

't Jaer ons Heeren duyfent vijf-hondert een-en-vijftigh.

Van onfen Keyfer-rjjcke het 32fl:e. Ende van onfe Rijcken van Cafli-

lien ende andere het 3ófle. Onder flont gefchreven.

By den Keyfer in fytie Rade.

Onderteeckent

Verreycken.

NADER ORDONNANTIE,
STATUUT EN EEUWIG EDICT

VAN
KONING PHILIPS van SPANJE,

OP HET Fait van der Zee-Vaart, enz.

Fm den 31 O^ober 15:63.

Wr laaten van deeze Ordonnantie het Eerjle Hoofdjluk van Toerufling van
Schepen ook af, om dat men nader Plakkaaten dienaangaande heeft van

de Staaten Generaal , die nu alken gevolgd ivorden Deeze Plakkaaten zyn te

vinden in het Recueil van alle Plakkaaten, Ordennantiè'n , Refuluuën, In-
flruftiën, Lyflen en Waarfchouwingen , betreffende de Admiraliteicen,
Convoyen , Licenten en verdere Zee- Zaaken. Zie ook de Keuren van Am-
llerdara.

D d 2 Cap:
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Cap. II. Van de ZE E-RECHT EN.

J^an de Schippers ende Cooplieden.

ARTIKEL I.

j[XLle Schippers ende Cooplieden fullen met malcanderen mo-

gen accorderen ende overcomen van den Vracht-loon , of

Schip-loon, foo zy befl fullen connen, ende daer afmaken
fiilcke Chaerter-partye, oft andere Inllrumenten , als hun

goet duncken fal : Ende indien zy onderUngen niet en con-

nen verlijcken , fal de Coopman den Schipper mogen ont-

bieden voor den Officiers ende Wethouders vander plaetfen,

die gehouden fullen wefen partyen te accorderen; (indien

'tmogelijck is) indien 't niet, daar op fulcke verklaringe

ende uytfprake te doen , als zy na redene bevinden fullen

Wb. z. te bchooren : &c. Die welcke Schippers aldus aangenomen,
^"'^^'

ende geladen zijnde, fullen gehouden wefen hun reyfe te

voorderen; fonder eenigen goeden wint oft gefelfchap, om
om eenige oorfake , te verleggen.

ARTIKEL II.

Schipper aengenomen om buyten 'sLands te varen, en door arrejl

van Hooger hant opgehouden , fal fijn volle vracht hebbeti.

Place. Car. Ende oft gebeurde , dat eenigh Schip aangenomen wert bin-

1551.
'

nen den Lande van hervvaarts-overe , om buyten 'sLants te

^"- 35'
varen , ende aldaer geladen te worden voor fekere-n befpro-

ken loon; ende daer na de Schipper door arreft vander

Hooger hant aldaer fonder eenige foldye niet gevaren en

konde, of oock dat die Coopman uyt eenige confideratie

üijn goet niet avonturen , noch in 't Schip laten , en wilde

;

de felve Coopman fal gehouden worden den Schipper den

geheelen befproken loon te betalen.

AR-
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Tif.

A R T I K E L I II. Van Schip.

en Kocpl.

Schip buyten '5 Lants zijnde ende door hooger bant verboden te

laden ^ fal zijn halve vracht hebben.

Maer indien ''t gebeurde dat een Schip, buyten defen Landen Car. issr.

zijnde, gebuurt worde om elders buyten 's Lants te laden, ^''-aö-

ende dat fulck een Schip aldaer komende, gearrefleert of
verboden wert byder Hooger iiant, eenigh goed in te ne-

men of te laden , ( wel verltaande dat fucx geichiede ibnder

des Coopmans toedoene) foo fal die Schipper in dien ge-

valle maar hebben zijn halve vracht: niet tegenftaande oft

hy 't goet op fijnen bodem gehadt heeft ofte niet.

ARTIKEL IV.

Schipper aengenomen ende , eer zijn reyfe begojle , om Soldye

de Hooger bant moetende dienen , is ontjlagen van

fijnen Coopman.

Ende of eenigh Schip, binnen defen Lande wefende, aange- ^' ^'^'SiJ'

nomen ware om eenige goeden uytten felven Landen te

voeren; ende dat, al eer de Schipper zijn reyfe begonfte,
hy ende 't Schip by der Hooger hant alhier aangenomen
wert om te dienen by foldye of anderfins ; of oock dat de
voorfz. Schipper ende Schip, deur oorloge of andere merc-
kelijcke oor&ke , die aangenomen reyfe foude moeten of
mogen ftaken , foo lullen alsdan die Coopman ende die

Schipper van malkanderen ontflagen zijn : behoudelijck dat

zy malkanderen fullen lielpen dragen de kofi:en te dier con-
templatie gedaen : willende dat 't felve oock onderhouden
fal worden in Schepen wefende buyten 's Lants , ende al-

daer uyt gelijcker faken belet zijnde hun aengenomen reyfe

te doen.

Dd 3 AR-
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?

en Koopl

Tit.

Van Schip. ARTIKEL V,

1551.

Schipper metten Coopman gecontraheert zijnde , indien de

Coopman wilt:, fal noch ij. daghen wachten, mits

fijne leg-dagen betalende.

Ingcvallc dat de Coopman den Schipper, metten wekken hy

wb ^z'
gecontraheert lieef't 't zy by Charter-partye of' anderfins.

Art. 34". niet en lade op zijnen befproken of belioorUjcken tijdt : foo

fal de Schipper, indien "'t de Coopman begeert, gehou-
den zijn noch 15". dagen te wachten, mits byden Coop-
man liem betalende fijn leg-dagen na 't feggen ende arbi-

tragic van lieden liun des verftaende : maer indien 't de

Coopman niet begeert, of dat hy binnen de voorfz. 15'.

dagen by fijnder Icinilt 't Schip niet en lade 5 fal de Schip-

per ontflagen zijn vanden felven Coopman , dewelcke

fchuldigli fal zijn hem op te leggen ende te betalen zijne

befprokene hurc , met den leg-dagen , indien daer eeni-

ge zijn.

A R T I K E L. V I.

Schip voor''t af-varen calfaten ende dicht te maken.

'1551. Sullen alle Schippers gehouden z.ijn , voor 't innemen van den

Wb.^z.' goeden ende af-varen van de Schepen, defelve te doen
Art. 23. calfaten , dichte maken , ende van alles wel te verfien ; foo

wel de toeruftinge aengaende , als flouwinge vanden goe-

den ende anderfints; fiilcx dat daer geen fchade, verlet,

noch perijckel door en kome : ende of, by gebreke van
dien, ecnige fchade of verlies gebeurde, fuUen die gehou-

den zijn op te rechten ende te beteren; Behoudelijck dat

oft geviele dat , niet tegenflaende 't Schip wel ende be-

hoorlijcken verfien was , endede goeden wel geflout, door

tempecfl of onverflenlijcken fortuyne de voorfz. goeden of
eenige van dien geraeckten nat of anderlins befchadiciit te

!z,ijn , die Schipper daerinne niet gehouden en fal zijn ; foo

verre hy ende twee oft dry van fijne Schiplieden , die de

Coopman daer toe kiefen fal , 't felve fullen affirmeeren by
beuren
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Iieuren Eedt : ende fal des niet min fchuldicli zijn goede ^^ "^'^^j^.

toeficht totten voorfz. goeden te nemen , dat die wederom- en Koop'i.'

me bekommen , (ift mogelijck) of ymmers niet voordersen
^^(_ ,^_

bederven; Ende dat ten kollen van defelve goeden, indien Tit.van

daeromme eenigh ibnderlingli extraordinaris arbeyt oft koil
Schiplied.

gedaen worde

ARTIKEL VII.

Schipper is fchuldigb den Coopman zijne Touwen te toonen om
te laden ende lojjen.

Sullen mede de voorfz. Schippers gehouden zijn te hebben wb. z.

goede Touwen ende Goorden , om daermede die Schepen ^g^^^^'

te laden ende ontladen; dawelcke zy, ladende, ofF ontla-

dende , den Coopman oiF fijnen gecommitteerden fuUen

fchuldigh zijn te toonen ; om te fien oft 'er eenigh gebreck

aen is, ('t welck de Schipper gehouden fal welen te bete-

ren) ende oiFhy al 't gene des voorfz. is niet en dede,

ende dat, by faute van den voorfchreven Touwen ende
Goorden, eenige fchade gefchiede in 't laden oft ontladen,

lal die felve moeten beteren.

ARTIKEL VIII.

Goedy in "'t Schip vermindert of befchadight, moet de Schipper

vergelden.

Ende oft geviele dat eenige goeden binnen den Schcpe wor- .
^ 5 5 1.

den befchadight of vermindert by den Schipper of Schiplie- ^[r". i^'^^^xit.

den : fal die lelve Schipper gehouden zijn den Goopman de Sthipbrck.

felve fchade te vergelden , tot fulcken prijfe als die gegol- xit." van

den fouderi hebben ter plaetfen daer die felve op bevracht aiiturant.

ende gedeftineert waren.

AR-
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Tit.

Van Schip. A R T I K E L I X.
en Koopl.

Befchadigt goed biiyten Schippers fchuld komt tot lajle van den

Coopman.

1551. Indien eenige goeden by uytloopen, fmelten, verilrooyen,
'' '''"

verargheren , of anderfins fonder fchuld van den Schipper
of Schiplieden 5 vermindert of verdorven worden, fal 't

felve ftaen alleenlijck ten lafte van den Coopman : weicke
Coopman, ter plaetfen ende tijde vander ontladinge, fal

op de tonnen of vaten drymaeï kloppen, ende daerna de-
•

felve doen iiythijfTen , ende de volle vracht daer af betalen

,

of defelve den Schipper voor de vracht laten.

A R T I K E L X.

Rekenbige den Rcederen te doen.

1551. Dat alle Schippers gehouden ende verbonden fullen !z,ijn, tot

Hantveh ^^^'^^ tijden dies by den Reeders verfocht zijnde, goede
Amrt.pag. rekeninge, bewijs ende reliqua te doen van alle de hande-
^^^- lingen , adminillratie , ende bewint die zy gehadt fullen

hebben, fonder yet te referveren off achter te houden; en-

de dat op de verbeurte van tweehonderd Carolus guldenen,

ten profijte vande voorfz. Reeders ; foo dick ende menich-

mael als zy dies in gebreke bevonden fullen worden : boven
alle fchaden ende intereften die defelve Reeders daer by fou-

den mogen lijden , oft geleden hebben.

ARTIKEL XL

Ge/aden Schip te diep gaende mach de Schipper ontladen in

eenigh ander Schip.

1 5 5 1. Ende oft gebeurde dat een Schip
,
geladen met Coopmanfchap

Art. 50. Qf ander goeden , komende inde Landen van herwaerts-

ff.'iócat!' over, foo groot of diepe gaende ware, dat de Schipper van

dien foude gedwongen wefen eenige goeden van fijnen lall

te lóffen eer hy ter plaetfen van fijner ontladinge komen
mochte ; ende 'c gebeurde dat fulcke ontladene goeden ver-

droncken
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droncken ofte water bleven fonder ter plaetfen vander ont- „ ^''.

ladinge te mogen arriveren: foo fal de Scliipper ongehou- en Koop'^'

den zijn die te betalen, oftgoet te doen : ten ware dat 't

vooriz. verlies byüjne of der Schiplieden fchult of négligen-

tie gefchiedde , of oock dat hy de voorfz. goeden ontladen

Iiadde fonder behoorlijcke oorfake te hebben.

ARTIKEL XII.

Schipper vermnch niet V Schip te verkoopen fonder Reeders
confent.

Indien een Schipper , Meeller wefende van eenen Schepe
'^^ni'-'

toebehoorende diveifche Reeders, biiyten 'sLants zijnde,

ware in noode van gelde; en fal daeromme fonder confent

van den felven Reeders het voorfz. Schip niet mogen ver-

koopen: maar fal daer op bodemerije mogen nemen, ofvan
den goeden daerinne geladen verkoopen, achtervolgende

defer Ordonnantie: Ende oft hygeen bodemerije en konde ^-[['y^v

gevinden, oiF oock geene goeden geladen en hadde, oft affairant,

defelve niet en konde verkoopen; fal indien gevalle de

Touwen mogen verfetten of verkoopen , met rade van fij-

nen Schiplieden.

ARTIKEL XIII.

Schip te loffihen binnen vyftien dagen.

't Schip gekomen zijnde ter plaetfen van fijnder ontladinge, ^^{'\'.

fal men 't felve loflchen binnen vyftien dagen, daer na: ZeeVak.^
'

ten ware deur notable inconvenient, of obftacle: Des fal ^'"^•

de Schipper, hebbende "'t goedt uytten Schepe gefet, 't felve Roüetd'

goedt aldaer mogen houden liggen , ter tijde toe dat die •^';'- 4ï-

Coopman hem die vracht ende ander ongelt betaelt, ofte An.'ir'.

daer voren vernoecht, fal hebben.
'

46. 57-

Art. 19;

Tit. feq.

E e Van
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Van den Schiplieden, ende hare Officien.

ARTIKEL I.

Schip te brengen ter Havene daer V uytgevaren is , indien V
den Schipper gelieft.

_xVLle Schipluyden hoedanigh die zijn, aengenomen wefende
wb. z. by eenigen Schipper, en fullen "'t Schip niet mogen verla-

z'cfak^'
^^^ fonder confent van den felvcn Schipper,- 't zy die reyfe

Ainft'. Art, bcgonll is of niet: maer fullen gehouden wefen 't gene daer

^9.
Rott. Qp 2,y aengenomen zijn , te volbrengen : Ende indien zy

aengenomen zijn uyt ende inne , fullen moeten 't felve

Schip wederomme brengen ter gerechter Havene daer zy 't^

felve hebben helpen uytvocren , oft andere daer ontrent

;

na geliefte van den Schipper; fonder dat te verlaten, voor
'5 51.' aleer 't felve volkomelijck ontladen zy ende gelofl , ende vt^e-

wb, z. deromme behoorlijckengeballall, ende zcylen van de rayen
Art. 54- gedaen.

ARTIKEL II.

Misdaden van Scheepsvolck te Jlraffen.

IS5I. Ende of yemant ter contrarie dede, fal fijn huure verbeuren
Art. 6. ten profijte van den Schipper ; die welke oock eenen ande-

ren in fijne plaetfe tot fijnen kofle mogen huren; ende

daer-en-boven voor die eerfte reyfe gepunieert worden met
geeifelinge , ende de tweede reyfe gehangen : Ende oft daer

door eenige merckelijcke fchade ott perijckel ware gebeurt,

in lijf, fchip oft goet; alwaert oock d'cerfle reyfe: fal 't

felve gehouden wefen dobbel te beteren, ende daer-en-boven

gehangen, ofte anderfins criminelijck gecorrigeert te wor-

den, na gelegentheyt van de fake, ende arbitragie vanden

Rechter.

A R-
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Tir

ARTIKEL III. ):='"/i5

Schipman , aen tivee Schippers vcrhuert , moet den eerjlen volgen.

Schip!, en
huuolBcie,

Ende oft yemandt van de voorfz. Schiplieden hem aen twee wb. z.

Meellers quame te verhuren, ial den eerften moeten vol-
^-eVa'k

gen, op poene als voren: ende voor zijne misdaet dat hy Amfterd.

hem aen twee Meeflers verhuert heeft , fal ftaen ter difcre- ^"^^^j^*
'

tie van den felven eerllen Meefter, of hy hem yet geven Art, 25.*

wilt of niet, van fijnen loon. Ende de Schipper, die wil-

lens ende wetens hem vervordert eenen verhuerden Sciiip-

man te huren, fal verbeuren dobbel hure: blijvende nocli-

tans d'eerfte hure van weerden, indien 't den eerften

Meefter belieft, die hebben fal zijn recht als voren ge-

feyt is.

ARTIKEL IV,

Schiplieden mogen niet uytet Schip gaen fonder confent van dcji

Schipper.

Die voorfchreven Schiplieden en fuUen uyten Schepe niet mo-
^^^

^ 5 1.

gen gaen fonder expres confent van den Meefter ofte Schip- wb. z.

per: Ende al had de Meefter confent gegeven aen 't Landt ê"'/?'

te gaen ende fekeren tijdt aldaer te blijven , fuUen noch- Amft. Art.

tans altijdt, ten ontbieden des felfs Meefters, gehouden i^-e^^?.

zijn van ftonden aen ende fonder vertreck t' Schepe te 34,
36.""^'

keeren: Ende indien daar yemant achter bleve, 't zy met
opfetten wille , door negligentie , dronckenfchap of ander-

fins, fal daardoor verbeuren voor d'eerfte-reyfe de helft van
fijnder hure, ende voor de tweede reyfe fijne geheele hure,

ende voor de derde reyfe 't dobbel van dien , met corredie

arbitrale. Ende oft daer door eenige fchade gebeurde , fal

defelve gehouden zijn dobbel op te rechten , te wat reyfe

dat liet zy.

Ee 2 ARTI-
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Tit.

Van den A R T I K E L V.
Schipl. en
hun officie.

Schipper Op reys zijnde , ende 'Voorder reyfe ivilknde aenne-

meti:, mach zijn Volck behouden ^ mits de hiire

verbeterende.

issr;
Indien de Schipper of Meefter, die een feker reyfe aengeno-

Art.M* men heeft, onderwegen 2.ijnde, goet dochte voor fijns

JJ^'gf; Schips of Reeders profijt, of om vracht te vinden, een,
Zeefaak. ofte meer, andere oft voorder reyfe aan te nemen voor fij-

An^sY^ss
^^^ wederkomfte : defelve Schipper fal fijne ScliipUeden mo-

Rot'terd.

"

gen in fijnen dienll; bUjven houden ; mits hunüeden verbe-
•^"- 37- terende haren befproken gelt-loon ende huren, na rate van

den mijlen die 2.y voorder reyfen fullen : Behoudeüjck den
genen die voor eenen fekeren fayfoene , oft tijt , noch ge-

duuren, aengenomen zijn, endc oock den genen die om
Vracht mede varen, de welcke, in gevalle van voorder reyfe

om Vraclit te foeckcn, 't Schip fullen rnoeten volgen.

ARTIKEL VI.

Onhedreven Stierman ende zijn Joon.

1551. 'Welverftaande nochtans, indien de Stierman niet bedreven

Zeefaai/'^'
^^ ^^ ^^^ plaatfen daar de Schipper of Meefter voorder oft

Rotterd* anderfins fal willen varen (waar af Jiy gehouden wort de
^"' 31' waerheyt te verklaren; op de pcene van geeffelinge, in ge-

valle men namaels bevonde de contrarie J dat defelve Stier-

man t'fchepe ten verfoecke van den Schipper fal moeten

blijven, midts houdende fijn oude Stiermans- loon, ende 't

felve gemeerdert zijnde na rate als voren : Ende indien de

Scliipper hem wil oorlof geven, ende daarmede te vreden

is , lbo fal die Schipper hem gehouden zijn te laten volgen

de lielft van fijner hure , foo verre de nieuwe reyfe aange-

veert wordt in 't guntswaert varen : Ende ho verre 't felve

gebeurde in 't keeren , fal hem zijn volle hure verfchenen

zijn : maar indien hy daar niet mede te vreden en is , ende

begeert t'fchepe te blijven, fal hebben Hoog-bootsmans loon,

na rate als voren,

AR.
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ARTIKEL VIL

Extrnoi'dinar'is loon i'an loffcii ende laden ^ eer men ter rechter^

ontladinge gekomen is.

TIt,

Van den
Schipi. en

hun officie.

1551-Ende oft gebeurde, dat eenigh Schipper, voor oft al eer hy
t' fijner gerechter ontladinge gekomen ware, quame tot zeeVaa^ii.

eenige andere uytweeghlche Plaatfen aan te leggen, ende Amiierd.

aldaer tot fijnen, fijnder Reeders of Schips, gerieve oFan-
"^""^^'S?-

derfins , eenige goeden wilde of moefte ontladen ofte ooclc

wederomme herladen , 't zy geheele oft in deel : De voor-
fchrevene Schiplieden fuUen hem daar toe gehouden zijn te

aÜifteren ende gehoorfaam te wefen op de poene hier voren
verhaelt : Dies fullen zy daar af, boven haren befproken
loon, extraordinaerlijck betaalt worden na gelegentheydt
vander faken, ende arbitrage van Luyden van eeren hun
dies verftaande.

ARTIKEL VUL
Verfchenen huur als het Schip is ontladen.

Ende oft geviel dat de voorfz. Schipper, ter voorfz. uytweeg-
fche Plaatfen , 't geheele Schip van fijnder Coopmanfchap
ontlade, fonder oefelve Coopmanfchap wederomme te la-

den; fiilcks dat het verballaft foude moeten worden; foo

ial de hure van den Scliiplicden verfchenen zijn , als oft die

loflinge gebeurt ware ter plaatfen vander gerechter ende
gedeltineerde ontladinge ; ende die Schipper geliouden die

ïelve te betalen: Welverfiaande nochtans dat weder de 1551;

voorfz. ontladinge gefchiet is ter uytweegfcher Plaatfen ^]^\^^'

voorfz., of ter plaatlèn van de gedellineerde ontladinge, Amfterd.

die voorfchrevene Schipluyden den Schipper (indien 't hem /^"- sö.

belieft) gehouden fullen zijn te volgen, ende 't Schip tot An.^.'
fijnder gedeftineerde oft eygener plaatfen daar zy 't lèlve

hebben helpen uytvoeren , te brengen ; ende dat fonder Zeefaak.

anderen of nieuwen loon , indien 't voorfz. Schip ontladen
a^j'^"'''

is ter voorfchreven gedeftineerde plaatfe van ontladinge, Roueri.

oft ook ter voorfchreven uytweegfcher plaatfen , foo verde ^"- ^^•

E e 3 't voor-
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Vaneden
'^ voorfclireven Schip by benauvvtheydt van Fortuyne tu-

S;hipi. en

,

daar gekomen is : Maar foo verre de Schipper met fijnen
bun officie. cygencn vrijen wille daar is gearriveert, foo fullen de voor-

fchreven Schiplieden hebben Jialve Imre , van 't gene dat

men gemcenlijck geeft van de voorfz. uytweegfche plaatfe

van ontladinge totter voorfz. eerfte gedeltineerde of eygen-

^^,(j 2
^^^' pJa.atlè. . Ende zijnde die hiire van den Schiplieden

Aic'si.' verfchenen iiyt faken voorfchrevcn , indien yemandt is

onder lienlieden die geen kille noch matte 'm 't Schip en
heeft, fal die Schipper de hure foo lange mogen inhouden
tot dat hy "'t Schip fal geholpen hebben tot lijnder gedefli-

neerde ende eygender plaatfe, oft dat hy verfekeringe ge-

geven fal hebben fijne reyfe te volbrengen.

ARTIKEL IX.

'Jlls de Schipper door vreefe van Zec-Roovers ftpie rei/e niet

en begojle , fal fijn Vokk met het vierendeel

van de hure afflaen.

155 I'._,,.. Waar 't fake dat een Schipper aangenomen hebbende eenige
Art. i8. Schiplieden om fekere reife te doen, door vreefe van Oor-

loghe, Zee-Roovers, arrefte van lijnen Schepe of Perfoo-

ne, of eenige ander onverfienlijcke inconvenienten , de

felve reyfe niet en wilde beginnen , oft die , begonll zijn-

de, volbrengen; fal in dien gevalle hem toegelaten wor-
den die voorfz. Schiplieden af te dancken ; mits elck van
dien gevende 't vierendeel van heuren geheelen befproken

loon, ende voorts alfulcke rate als fij van den felven befpro-

ken loon mogen verdient hebben. Behoudelijck dattet de

geheele hure t'famen niet en excedeert : Ende indien zy
meer Jiadden ontfangen dan hun competeert, fullen den

Schipper dat wederkeeren.

AR-
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Tif.

A Tv T I K E L X. Van den
Schipl. en

Schipper is gehouden fijnen Schiplieden drymael 'j daegs eten ^"" '*^'^''-'*

te geven.

Sal oock de Schipper gehouden zijn den voorfx. Schiplieden 15 51.

's daags drymaal te eten te geven; te weten, des mor- Art. 19.

gens 5 'smiddaags, ende tfavonts : ende fullen ten felven

malen drincken alfiilcken drinckelicken dranck als de Schip- '^^- '^•

per te dien eynde ingeleyt fal hebben in redelijcker ende
^"" ^^'

tamelijcker wyfe, ter dilcretie van den felven Schipper,

fonder meer. Ende indien yemant buijten de voorfz. dry-

maaien foude willen eten of drincken, fal hem lijden met-
ten broode 't welck hy den korf vinden fal, ende fal aan

den kraan eens al flaande voor den dorft mogen drincken

,

ende voorts gaan fijnder veerden : Daarmede fij henlieden

te vreden fullen houden, fonder daar tegens te feggen of
murmureren : Ten ware dat de voorfz. Schiplieden by tem-
peefte, leek van fchepen, lollen of laden vandien oft an-

derfms, extraordinaarlijck den Schipper alTifteerden by da-

ge of by nachte ; in wekken gevalle hy hun fal geven koll

ende dranck als dat behoort , na gelegenthey t vander fake

ende wercke. Ende en fullen die voorfz. Schiplieden geen
vyer noch licht mogen gebruijcken fonder confent van den
Schipper : ende dit al op poene van de verbeurte van 't

vierendeel van de hure , voor d'eerfte reyfe ; ende van de

helft vander voorfz. hure, ende arbitrale correctie, voorde
tweede reyfe.

ARTIKEL XI.

Schipper verlaten , ende een ander in fijne plaats gefteJt ,

zijn de Schiplieden denfelven gehouden te dienen

als den eerflen.

1551-Oft gefchiede dat de Schipper by zijne Reeders afge/lelt oft . , ^

.

verlaten of anderfins door eenige oorfake of onverfien- ^'^^- ^°'

lijcke fortuyne belet worde zijn begonfle aangenomen rey-

fe te volbringhen , ende een ander in zijn plaatfe worde
geflelt;
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van^ien gcflelt; fulleii dc voorfz. Schiplieden den felven gehouden
Schipi. en zijn te dienen ende te volgen, alfoo fij den eerften gedaan
hun officie.

^Q^j^gj^ hebben.

ARTIKEL XII.

Schipper V Schip verkoopende , zijn de Schiplieden inden nieuwen

Schipper niet gehouden.

,55ï. Maar indien de voorfz. Schipper xijn Schip oenen anderen
Art. 20. verkochte 5 tranfporteerde, of verliet, foo en fuUen die

nieuwe Schipper ende die voorfeyde Schipluijden inmalkan-

deren niet gehouden zijn : ende oft yemant van henluijden

daar door eenigh interefl wilde pretenderen , fal het felve

moghen vervolgen tegens den ouden Schipper , metten wel-

ken hy geconvenieert heeft.

ARTIKEL X 1

1

L.

Schipper zijnen Gajlen oorJof gevende /onder fchult , 7noet de

halve hure geven.

wb. z. Ingevalle die Scliipper yemand van fijnen Schiplieden wilt

ZeeVaYk
ootlof geven , fonder openbare fcliuld, oft quaat-dade,

Amtterd. voorleden oft tegenwoordigh , hem weten op te feggen
^"- 3i;i ende overtuygen : oft oock yemand van den Schiplieden

Art. 27.' fonder openbare oorfake wilt oorlof nemen : Indien het

felve aan Landt gebeurde voor het uytvaren, fal die Schip-

per quijt zijn 5 mits gevende de halve hure ; ende die Schip-

man , midts gevende den Schipper foo vele als de halve

liure bedraacht boven ''t gene dat hy ontfangen magh heb-

ben : Ende indien 't gebeurde in Zee oft elders onder-

wegen, fullen refpeótivelijk die geheele hure moeten fur-

nieren.

AR'
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Tit.

A R T I K E L X I V. Van den
Schipl. en

Schipnmn felf een Schip hijgende, of een Vroun- trouivendc, hun officie.

is vry van den Schipper.

Ofyemandt van den Schiplieden, befleet zijnde met eenen Wb. z.

Schipper, een Schip krege dat hy felve voeren woude; "•'53<54.

of cenc echte Hiiysvromv troude ende aan Lant begeerde
te blijven ; foo fal hy qiiijt wefen van den Schipper : ende
heeft Jiy loon opgebeurt , dat fal hy den Schipper weder-
geven.

A R T I K E L X V.

Schiplieden zijn gehouden te verklaren , of zy hare voeringe

ivillen laten gaen over de Vracht van V Schip , of
dat zy '/ felfi 'xillen bevrachten.

Een Schip gekomen 2:ijnde ter plaatfen vander ladinge, ful- Y^-^-
len de voorfchrevene Schiplieden gehouden zyn te ver- Ordon.'&

klaren , ter maninge van den Schipper , oft zy hare Voe- P"V^"
ringe willen laten gaen over de vracht van den Schepe, of raaLaöju^

dat zy die felf willen bevrachten oft laden : in wekken ^^ ^597-

gevalle van felf te bevrachten oft laden , de Schipper ge- Arniilrd.*^'

houden fal zijn henluyden te wijfen heurlieder ruym ende P^g- «583.

I^laatlè, daar een yegelijck inne legghen fal die wichte van ieid.°L3"'

fijnder Voeringe , midtsgaders een Tonne waters, in- c. ao.n.ss.

dien 't hun goet dunckt : ende fullen gehouden zijn heur E^sï-"
bevrachtinge te doen in fulcker wijfen dattet Schip niet ten 21.

naar hen en toeve: ende ift dat zy op "'t lefte geen Vracht ^^^''^^i^'

en krijghen, die Schipper en fal geene fchade daar van
hebben.

A R T I K E L X V I.

Sieken Schipnan te honden op Scheeps-kojlen.

Oft geviele dat eenigh van den Schiplieden, durende hare rey-
fe , met eenige lieckten ofkrankheyt buyten 's Lants worde
bevangen , ende daar door onbequaam worde totten dienli:

F f van

V
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Van'den

^^^ ^^^ Sclicpe ; indien defelve fieckte oft kranckheyt toe-

Schipi. en gckomcn is in des fchips-dienfte , arbeyc oftdefenue, fal
hun officie. g^^j. van genclèn worden op fchips-koften , ende fal heb-

Wb.^z.^" '^^^ zijne volle hure ende voeringe: eadc indien zy natimr-

Art. 27. lijck ende van fclfs aangecomen is , fal oock hebben zijne

Ytu^' volle Vracht, ende Voeringe, ende daar-en-boven na zijne

i9.'43.' qualitey onderhouden worden, 'tzy t'Schepe oft te Lande
nagelegentheyt vander fake : fonder nochtans dat het Schip

wb. z. fchuldigh fal zijn daar na te beyden : Maar foo verre de
^^^•62' fieckte oft kranckheyt toegekomen is by droncken drinc-

ken, kijven, vechten, oft andere fijne fclnilt ; en fal de
Schipper niet fchuldigh zijn hem te houden oft genefen,
maar magh hem uyt den Schepe doen gaan ende eene an-

deren huren op zijnen kollen, ende lal daar-en-boven
den Schipper wederom geven dat hy van hem ontfangen
heeft.

ARTIKEL XVII.

Schipman Jlcrvende , fuUen Jyne Erfgenamen de hcifte van de

Hure ende Foeringe behhcn.

1551. Ingevalle yemant durende de reyfe van den Schepe ilorve,

Wb z*'
^^ Water oft te Lande , zijn natuurlijcke doodt , ofte in

A;t. 19'. dienfl ende defenfie van den Schepe ; ibo fal fijnen Erfge-

namen gegeven ende betaalt worden d'een helft vander

Hure ende Voeringen , foo verre 't felve gevalt in 't uyt-

reyfen : maar indien 't gebeurt in 't keeren , falmen den
Erfgenamen betalen die geheele Hure ende Voeringe : ende

fullen defelve Erfgenamen in allen gevalle moeten dra-

gen die redelijcke kollen vander begravinge , ende korten

oft goetdoen 't gene des de af-lijvige fal ontfangen hebben.

ARTIKEL XVIII. .

Aen Lant te begraven indien men kan.

1551, Indien men den af-lijvigen aan 't Landt kan begraven, foo

Art. 30. falmen den felvcn eerlijck ter Aarden doen , als na zijne

qualiteyt behoort ; ende indien hy aan 't Landt niet en kan

gebracht
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Tir.
gebracht M-orden , foo fal de Schipper over liem doen doen y^^ ^^^
eenen Kerckclijcken dienft , ter plaatfe daar hy Schipper Schipi. en

woonachtigh is, foo haaft iiy wedcrgek^ert fal zijn; ten '^"noffi'^ia-

koften van den Overledenen.

W, Z. Art.

45.46.47.

ARTIKEL XIX.

Coopmans Goeden ivcl gade te Jlaan , ende daar ^oor extraordi-
" namiyck geloont te iverden.

Alle Scliiplieden fullen fchuldigh zijn des Coopmans Goet te

bewaren ende gade te liaan foo henlieden byden Schipper

,

Stierman ende Vrachtman bevolen fal worden : waar af zy
extraordinaarli^jcken geloont fullen zijn na ouder gewoon-
ten , ende "'tfeggen van den voorfz. Schipper, Stierman
ende Hooghbootsman: de welcke Schipper daar af goet be-

wijs ende rekeninge fal houden , ende den Coopman of
Vrachtman overleveren: ende fullen "'t felve goet aan 't boort

mogen houden ter tijt toe dat die Coopman henlieden vol-

daan of vernoecht fal hebben.

ARTIKEL XX.
"

Stierwan Jiiet te arrejleeren ah V Schip reet is om ffeyl te gaan.

Sal oock niemant eenigen Schipman wanneer 't Schip reet is
l^^'^^^"

tTeyl te gaan, mogen arrefteren ende uyten Schepe doen au.'sV'
gaan, omeenige perfonele fchult: maar indien hy eenigh
goet inden Schepe heeft , fal 't felve met recht mogen iiyt-

halen, of zijne hure doen arrefteren in ha'iden van den
Schipper: Ende indien de voorfz. goeden ende hure niet

fuffilant en zijn voor die gepretendeerde fchuld, fal den
voorfz. Schipman uyten voorfz. Schepe mogen trecken;
midts ftellende promtelijck eenen anderen in zijn plaatfe,

foo goet als hy is; ten fcggen van den meeftendeele van
den Schiplieden binnen den fchepe, ende niet anders.

SietArt.12.

Tit. van
Schipbr.

met de aan-

teikening.

Ff 2 ^'an
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Van Schip-brekinghe, Zee-werpinghe, Haverijen.

ARTIKEL I.

Schade te boeten die by Schiplieden negligentie gele-

den ivert.

ArlVs^ XA^Lle Schippers ende Schipluyden fiillen gehouden zijn goede
Art! 8.

. toelicht te nemen ende forge te dragen voor 't Schip ende
fupra^an

goedt : cnds of 't felve by haarlieder fchult, negligentie,

Koopi. ofte onwetentheyt , faute ofte toedoen , eenigh perijckel

of fchade lede, fuUen dat gehouden wefen op te rechten.

ARTIKEL II.

Gequetjle Si;hipman fal betaalt 'jjorden als groote Haverije.

1551. Indien die Schipper of Schiplieden, of yemant anders in 't

Art. 28. wederltaan ende gevecht tegen Vyanden of Zee-Roovers,

Rouerd! oft anderen dienji van den Schepe, befchadicht, gequetft.

Art. 50. verminckt oft gedoot worden, foo fal d'intereft ende fchade

van den befchadichden , gequetllen oft verminckten , ende

voorts de volle liure, voeringe, ende begravinge van den
' f:i :l-dooden betaalt worden als groote haverije van den Schepe

ende goede , tot defenfie van den wekken 't ongeval toe-

gekomen ware : Alles ten feggen van goede Mannen hun
dies verftaande.

A R T I K E L 1 1 1.

Gebroken Schip te hermaken binnen korten tijt.

1 5 5 1. Waar 't dat een Schip onderwegen geraackte te breken of

Axu 40.

"

verderven , fal de Scliipper gehouden zijn de goeden te

bergen foo hy meeft ende beft kan , ende ook zijn Schip

met alder diligentie doen hermaken ; indien 't by advijfe

van den meeftendeele van de Schiplieden bevonden wort

binnen korten tijt herraakelijck te zijn : ende 't felve her-

maackt

Wb. z.

Art. 16. 37«
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maackt wefende, die geberj^lidc goeden te brengen ter -be- ''l'f-
,

fprokener plaatlèn ; v/aar na die Coopman fchuldigh fal we- hiek^lc?'

fen te beyden

;

Ten ware dat hy die voorfz. gebergde goeden tot hemwaart
wilde nemen ; 't welk iiy lal mogen doen , mits metten
Schipper overkomende van zijnen Vracht-loon.

Ende indien 't voorfz. Schip bmnen korten tijt niet hermake-
lijck en is , ende de Coopman ende Schipper niet en ver-

accorderen ; fal alsdan de voorfz. Schipper mogen ende
gehouden zijn , foo geringe als 't mogelijciv is , een ander
Schip oft Schepen te huren, ende de voorfz. geberghde
goeden ter befprokene plaatfe te brengen : 't welk gedaen
zijnde , 't zy mette voorfz. liermaeckten of' gehuerden
Scliepen, fal die voorfchreven Schipper hebben zijne volle

Vracht van den voorfchreven geberghden ende aangebrag-
ten goeden.

ARTIKEL IV.

Art. 20. 21.

Geen goet te iverpen , of maft te kerven , fonder advys van
den Coopman.

Waar 't alfoo dat een Schip in noot quame, ende den Schip- wb. z

per dochte datmen tot confervatie van lijf", ichip ende goet ^g'
'"

foude moeten eenigh goet werpen, oft fchip ftrangen , 'of

den maft, cabel, oft yet anders afhouwen of kerven; en
fal 't felve niet mogen doen fonder eerfl den Coopman , of
fijnen gecommitteerd® , in 't Schip zijnde daar af te fpreken

wat hem goet dunkt : Ende indien 't felve den Coopman
of zijnen Commis niet goet en dunkt , fal des niettemin de
Schipper dat mogen doen by advyfe van den meeftendeel
van den Schiplieden; dewelcke te Lande komende, fullen,

ten verfoecke van den Coopman , by eede mogen affirme-

ren dattet nootfakelijck was, ende,narefuys van den Coop-
man , by hun advys gefchiet is : Ende foo verre die voorfz.

Coopman of zijne Commis in 't Schip niet en is , fal die

: voorfz. Scliipper 't gene des voorfeyt is , niet mogen doen
dan by advijfe van den meerderen deele van den Schiplieden
•als voren. "

r f 3 AR-
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Tit:

v*'> Schip- A R T I K E L V.
brek. ac.

Goet te IVerpen dat fwaarjl van gewichte endc minjl van
pr/jje is.

Alsmen eenigli £;oet moet werpen , fal de voorfz. Schipper

gehouden zijn goede toeficht te nemen, foo verre moge-
lijek is , datmen die goeden worpe , die fwaarft zijn van
gewichte ende minft van prijfe. Ende indien daar yemant

Art! SS"!
is inden Schepe die in zijne kiden of packen heeft geit

,

gout, filver, koftelijck gefteentc, of andere goeden van
grooten prijfe, fal gehouden zijn 't felv« 'aanden Schipper

te verklaren goets tijts eermen werpt oft pericliteert: an-

derfints en fal in 't maken van haverijen, oft inde Affeu-

rantie ten lafte van de Afleureerders", daar geen regard op

genomen worden , anders dan voor fulcke Killen oft Fackea

als zy van buyten Ichijnen te wefen.

ARTIKEL. VI.

Vergelykinge van de fchade door "'t terpen, Jlrangen ofte

kerven.

1551. Ende om te verlijcken de fchade die by 't voorfz. worpen.
Art. 4i- ftrangen, of kerven, ende ter oorfake of confequentie van

Art.'2o."2i. dien gebeurt fal wefen tot effeéluele behoudinge van lijf,

38.69.70. fchip, ende goet, falmen alle die verlorene ende behoude-

ne goeden verkocht fuUen worden, penninck, pennincx-

gelijcke ; zijnde daar eeril afgetrocken die vracht ende an-

der ongelt

;

Ende daar by voegen die rechte waarde van den Schepe oft

die geheele befproken vracht van den Sciiipper, ter kiefe

ende optie van den Coopman.
'tWelck altefame in een gebrogt zynde, fal eenyegelijck daar

af uyt de geheele maffe verlijkt worden na rate van zijne

verlorene ende behoudene goeden

:

Ende fal die eftimatie , ende calculatie vander felver Haverijen

gemaeckt worden by Schippets ende Coopluyden, hun dies

verflaande ende neutraal wefende.

AR-
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rit.

A R T I K E L V II. V'r, Schip-

blek. &c.

Gemunt geit wort na zijn inwendige ^^aleiir gci^Jlimecrt.

Ende indien onder de voorlz. goeden eenigh gemunt geit is, Y^.J^'

fal geëiumeert Avorden na zyne inwendige of intriniicque weitfeii
•

weerde ende valeur : welveritaande dat al ^tgene dat ycmant J- 29- &

aan zijn lijf heeft, ende men ordinaarlijck is dragende,

uytgefondert baggen, juwcelen, gefteente, gout ende fil-
'

ver, in geene avarije noch contributie en lal komen.

ARTIKELVIII.
Overladen Schip , daeromme te werpen , wort in geen avarije

gebrocht.

Ende oft gebeurde dat die Schipper zijn Schip hadde overladen Weitfen.

of onbehoorlicken geladen, (als opten overloop, inden § 60.

Boot, oft anderfins) ende datmen daaromme moeite wer-

pen, flranden ofte kerven; of dat die goeden daar door

eenige fchade leden, fal die fchade alleenlijck komen ten

lafle van den Schippers, Reeders, ende Schepe, ende niet

gebrocht worden in eenige Havarije : Gelijck ook in geen
Y\^2^^'

avarije gerekent fal zijn 't gene dat by tempeefte ofte onge- ' * .

lukken gebroken, gellrand, verdorven ofte verloren fal

worden.

ARTIKEL IX.

Lootsmans Geit.

Om alle perijckel van Lijf, Schip , ende Goet , te fchouwen , wb. z.

fal die Schipper gehouden zijn tot alle plaatfen daar 't van- •^"- ss- öo.

noode , oft gewoonlick is , eenen Lootsman of Piloot te

nemen : ende wefende in gebreke 't felve te doen , fal t'elc-

ker reyfe verbeuren vijftigh gouden Realen, ende daar-

en-boven den Coopman beteren alle koften , ichaden , ende
interellen daar door geleden. Ende fal de vooriz. Loots-
man geloont worden van des Coopmans goed, ende van
den Schipper die koil hebben, indien deielve loon niet en

exce-
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„ "^J'.

.

excedeert die fomme van fes ponden 2;rooten Vlaams : Ende
van Scbip' ...

,
, „,, i. o .. ^,.

brek. &c. nidien t excedeert, ial komen in groote Avanje over Schip

ende Goet.

ARTIKEL X.

Schip te lichten als V aanden gront fit.

wb. z. oft geviel dat een Schip by fortiiyne aanden gront quame
''^^

^
*

ende in perijckel ilont om te breken of te vergaan: ial die

Schipper, by advijfe van Coopluyden, of Schipluyden 't

felve affirmerende als voren , Licht-fchepen mogen huren

om 't Schip te lofTen : 't welck komen fal in groote Avarije

over Schip ende Goet : Maar oft een Schip , komende on-

trent de Gaten of Havenen van den Lande, foo diepe gin-

ge dattet niet opvloten en konde , ende dat daar door van
noode ware LicJit-fchepen te huren om 't Schip te loiTen

,

lal defelve hure komen voor de twee deelen ten lalle van den
Schipper, ende 't derdedeel ten lafte van den goede: ten

2,y dattet Schip met 't voorfz. lolfen niet wyder op en qua«

me ; in wekken gevalle fal 't voorfz. loon komen ten lafte

van den Schipper alleen : ende of die goeden overgefet inde

voorfz. Liclit-fchepen, 't zy ter oorfake van perijckel, oft

6. sa*^""
'^'^^ fs 'ïisp ^^ g^^"^ 3

quamen te verderven , verdrincken

of blijven , fullen defelve komen in groote Avarije over

Schip ende Goet.

ARTIKEL XI.

Niet f zey] te gaen als hy advijs van den Schiplieden,

. Om alle perijckel ende verlies te fchouwen , fal de Schipper

Art. i^! gehouden zijn, aleer hy te feyle gaat, 't ad vijs te vragen

van den Sclnpliiydcn; ende daarin volghen 'tfeggen vanden
meellendeele van dien ; op poene indien hy anders dede

,

ende daar eenige fchade af quame aan Schip of goet , liy

gehouden fal zijn de fchade te beteren , indien hy de macht
Ijeeft j indien met , die Reeders voor hem.

AR-
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Tit.

ARTIKEL XIL VanSchip-
brek. &c.

JBtTgh/ooofi ah'^t Schip gebroken is.

Indien een Schip geraakt te breken in eenige Landen , waar wb. z.

dattet zy , de Schiplieden fuUen fchuldigh zijn den Schip- zéefaa^k.

per te helpen, ende dat goet redden ende bergen, foo zy Amfterd.

meed ende beil konnen : het welk doende 'ende andersfints ^ouei^i

niet 3 fal de Schipper gehouden zyn Jienluyden aldaar haar Art,(47. 4?.

Vrachtloon van fijnentwegen , ende redelijcken Berghloon
\'ande gebergde goeden , te geven , foo verre hij geit heeft

;

indien niet , defelve te Lande te brengen daar 't Schip heeft

toebehoort.

A R T I K E L X 1

1

L.

Geene gebergde Goederen achter de handt ie houden.

Ende oft yemant hem vervorderde eenige genaufrageerde
goeden te nemen ende achterhouden, fal gepunieert wor-
den, indien 't een Schipper of Schipman is, metten Vyere:
indien 't een ander is , metter Galghen ; ende des niette-

min gehouden zijn tot reftitutie van den achtergehouden
Goe<ien.

Van Schepen die malkanderen befchadigen.

ARTIKEL I.

Seylende Schepen malkanderen befchadigende.

V-^Ft gebeurde dat twee Schepen, binnen oft buyten 'sLants L.a.iF.ad.

zeylende, in 't zeylen malkander aen boort quamen, niet i-^i"'!-

mogende ontfeylen noch ontwijeken; ende fiilck d'eend'an- Arc^Jê.

der inden gront ftiete , oft ander fchade aan dede : foo lal ^^- ^^

die fchade zijn half en half : 't zy dat 't felve gebeurde by
^^'

G g dage
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'^'*' dage of by naclite j in tempeefle , fclioon weder, of ander-

pen die

"

fins ; maar gefchiedet met wille , of by fchulde van den
maikand. ecnen , die fal die fcJiade alleen gelden.

ARTIKEL II.

Driftige Schepen malkanderen hefchadigende.

-

_

>

1551. Ende oft gebeurde dat eenige van de Schepen, binnen oft

Wb z' biiyten 's Lants vaft liggende , drijvende worden fonder

Art. 49'. fcliult van den Schipper ; ende 't felve Schip een ander

Schip , vafl liggende , fchade dede ; foo fal de gene die den
anderen fulcx oefchadicht heeft, die helft van der fchade

gehouden wefen te betalen : ende dat ter taxatie van den
genen hun dies verltaande : ende of 't voorfz. Schip 't welck.

drijvende gevonden is , daar door eenige fchade lede , fal

die fchade felver dragen.

ARTIKEL III.

Seylende Schip , een ander vajl liggende hefchadigende.

1551; Ingevalle dat Schip van binnen of buyten 's Lants komende,
Art, 43. fèylende of fockende, een ander Sdiip vafl leggende, in-

feylde , ende fchade dede ; foo fal de gene die alfoo is ko-

men fèylende, den gequetften of befchadighden Schepe de

helft van de fchade betalen ; ende liem met lijnen Schiplie-

den purgeren by eede, dattet by fijne fcliult niet gefchiedt

en is: ten zij dat die befciiadighde contrarie weet te toonen,

ende dat hy felve oock buyten alle fchult is ; in wekken
gevalle fal 't voorfz. Schip , van buyten komende, de gehee?

Ie fchade betalen.

AR-
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Tit.

A R T I K E L 1 V. Van Sche-

pen die

Boeyen op het Anc-ker te leggen. befchrdfg.

Sullen alle Schepen, haar Ancker werpende, een Boeye of jj^j.

Dobber daar op hebben : ende oft by gebreke van dien Art. 49.

eenige fchade gefchiedde , fal de gene die in gebreke is de- ^j^" ^^
felve fchade geheel moeten beteren ; Maar waar "'t fake , dat

die voorfcheven Boeye oft Dobber, na 't uytwerpen vanden
Anckere , buyten Ichiilc van den Schipper afgedreven ware

,

ende hy daarinne nochtans niet en hadde konnen ver-

fien, fal inde helft van de voorfchrevene fchade gehou-

den zijn.

ARTIKEL V.

Schip y aanden gront leggende ^ het ander naajlüggende te

1'oordiren fijn Ancker te lichten.

Indien twee Schepen by elckanderen zijn liggende , ende 't

eene van dien aanden gront is, of anderfins niet en kan

gewijcken ; ende 't ander hem foo na gelegen is datter

perijckel af komen mochte: fal de gene, wiens Schip aan-

den gront is ende niet wijeken kan , aan den anderen die

vlieden ende wijeken kan mogen verfoeken zijn Ancker te

lichten om de fchade te verhoeden : ende indien hy fiilcx

niet doen en wilde , fal hy 't felve mogen doen ; 't welck,

doende, indien d'ander hem dat verbiet, of belet daarinne

doet ; ende daar door eenige fchade gebeurde , fal defelve

fchuldigh zijn te betalen.

Q^ 1 AR-
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Siet hier

over Zee-

fak. Am ft.

Art. 37.38.
Rotterd.

Art. 49. en
verdere

Lantge-
meene , en
Plaatfelij-

fte, keuren
onfes

Lants.
Item de

Artijckel-

brievender
Ooit- en
Weft-lnd.
Compa-
jnien.

Vander Schips-keuren ende Breucken, ende andere

faken der Juftitie aengaende.

ARTIKEL I.

Schiplieden den Schipper gehoorfaem te zijn 3 hem helpen te

Water en te Lande,

_£\^Lle Schiplieden , als Stiermans, Hoogli-bootsmans, Schie-

mans , Timmermans , Buffchieters , Cocken , Putkers,

Jongens , ende alle andere Bootsgefellen , aangenomen
zijnde in den dienll van eenigen Schipper , fullen fchul-

digh zijn ten befproken tijt den voorfz. Schipper, haren

Meefler , te volgen , helpen , ende by te Haan , in alle 't

gene 't welck hun lalt ende officie aangaat ; mitsgaders ook

tegen de Vyanden, Zee-Roovers, ende allen anderen in-

dien 't noot is ; ende in 't fdvQ hem onderdanigh ende ge-

lioorfaam te zijn , te Water ende te Lande ; fonder weder-

fpannigheydt te gebruycken in eeniger manieren : 't zy

dat zy gereeden loon ontfangen oft niet. Ende fal de

voorfchreven Schipper, tot dien eifeóte , den ongehoor-

famen ende wederfpannigen mogen kaftijden ende ftrafFen

met woorden ende wercken, als een Meeiler over fijne

Kneciiten vermagh te deene : fonder daarommc begrepen

te zijn.

ARTIKEL II.

Breucke van de ongehoorfame.

Ende de gene die in eenige ongehoorfaamheydt, wederlpan-

nigheyt, weygéringe ende gebreke bevonden ial worden,

te doene dat hem van fijnen Schipper , oft ander lall heb-

bende, bevolen fal zijn, zal daarinne voor d'cerlle reyfe ver-

beuren 'tfefi:e deel van zijner huere, tot profijt als na ge-

feyt fal worden : voor cle tweede reyfe het derdendeel;

Ende
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Ende voor de derde reyfe de refte , met arbitrale correctie , JjrSch'ins.

indien liy noch voordere onejehoorfaamheyt ende weder- keuren en

fpannigheyt toont: ende indien daardoor, 'tzy te wat ^'^"''^°-

reyfe ende lbo dickwils 't lelflle gebeurt, eenige fchade ge- Ro^fefj,

fchiede , ial die gehouden zijn te verbeteren tweevout: Au. 41. 42.

Ende of ter felver oorfake eenigh Hjf, fchip of goet in

perijckel qname, fal hygeftraft worden aanden lijve. Ten
welcken fine hy terftont by den Schipper vaft geleyt ende
bewaart fal worden: in M'elck te doene alle de Schiplieden

hem fullen moeten onderdanigh zijn, ende doen dat hy hen
beveelt : opte poene van verbeurte van hure , ende daar-en-

boven criminelijck geftraft te worden na gelegentheyt van
der fake. Ordonnerende voort allen Schipperen, dat zy,
tot bewaringe van den misdadigen ende delinquanten , ful-

len moeten verfien zijn van ketenen, boeyen en andere
inlbumenten daar toe dienende.

ARTIKEL III.

Twijlenden Schipman oorlof te geven.

Indien daar tweedracht valt tuffchen den Schipper , ende
eenige van den Schipüeden, fal die Schipper den Schipman
oorlof mogen geven na dien iiy hem drymaal daar af fal

hebben gewaarfchout , of doen waarfchouwen , ende die

Schipman midlertijdt niet geprefenteert fal hebben fijne mis-

daat te beteren , ten fcggen van den Stierman ende Hoog-
bootsman: maar indien hy dat prefenteert ende nochtans
die Schipper wilde hebben dat hy uyten Schepe fal gaan

,

fal in dien gevalle ter aankomfte van den Schepe fijne volle

hure mogen eyffchen; om, partijen gchoort , recht gedaan
te worden foo behooren fal. Ende daar-en-boven oft die

voorfchreven Schipper inde plaatfe van den voorfchreven
Schipman geene andeF en name, of niet foo goet als hy
was, ende by eenigerley wijs den Schepe oft den goede
fchade aanquame, foo fal die Schipper gehouden zijn de
fchade op te rechten , heeft hy anders waar mede.

Gg3 AH-
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Tit.vnn-

der schips- ARTIKEL IV.
keuren en
Breuken. Q^^j^ ^.-^.//^ qj-^^ gevccht binnen V Scbeeps te begaen,

Zeefaak. De voorfz. Schiplieden, durende hunlieder reyfe , fiillen pay-
Rotrerd. felijcK. ende vredelik met maKvanderen handelen ende ver-
^^'' *^'

keeren , fonder tvvift of gevecht te maken : ende indien

daar eenige tweedracht refe , foo fal de gene die daar oor-

fake af is , ter fake van injurien verbale, "\oor d'eerlle rey-

fe verbeuren ^tfefte deel van lijnder hure; voor de tweede

reyfe 't derde; ende voor de derde reyfe de rclle, met cor-

reélie arbitrale : Indien hij desgelijcx wederomme is plegen-

de , uy t faken van handtdade fonder quetfen , voor d'eer-

fte reyfe 't vierendeel van fijner iiure , voor de tweede de

helft, ende voor de derde 't geheel met arbitrale correctie,

als voren. Ende uyt faken van quetünge , dattet bloet na-

volge fonder mincke , voor d'eerlle reyfe de geheele hure

met geeifelinge , ende voor die tweede reyfe den hals,

Ende dit al boven het intereft van partijen , mitsgaders

van der fchaden die over 't Schip of Goet te dier oorfake

foude mogen komen. 'tWelck hy lal moeten beteren

tweevout , daar by gevoeght dat indien daar door eenigli

Schip , Lijf , of Goeden in perijckel quamen , hy ge-

ftraft lal worden aanden lijve te wat reyfe 't felve gebeurt.

ARTIKEL V.

Doof/lach binnen "'s Scbeeps begaende , den Rechter over te leveren.

Ende foo verre binnen den Schepe yemant van levenden lijve

ter doot gebracht worde ; fullen de Schipper ende Schipluy-

den , inder manieren als voren gefeyt is , gehouden zijn den
misdadigen wel vall te houden ende te bewaren , ende te

leveren ter Juftitien , om geftraft te worden na den eyfch

ende gelegentheyt van der faken.

AR-
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ARTIKEL VI. dt'rs^hips-

keuren ea

Breuken.

Indien defelve Schiplieden hun inder voorfz. aantaflingc , bc-

waarniiTen ende leveringen, te doen, ter oorfake voorfz.

,

ende oock van alle andere daar lijf-ftraf af valt, hier voren
ende na geroert ,

qualijcK queten ; foo fullen zy felve in

heuren perfoon , als iiantdadige ende fchuldige , aangefpro-

ken worden. Ten ware dat zy hun daar af fuyveren kon-
den, den Rechte genoegh zijnde.

A R T I K E L V 1 1.

Onkondig Schipman , Stierman
:, Piloot ^ verbeurt,

Oft gebeurde dat yemant hem voor Stierman, Piloote, Zeefaak.

oft Onder - Schipman uytgave , ende bevonden werde a°""i;'

dies onbevaren te zijn, ende zijn Oiïïcie niet te weten:

lal voor de eerlle reyfe verbeuren tweevout foo veel als

fijn geheele hure bedraagt; van wekker hure hy oock

niet en fal mogen hebben oft eylTchen ; Ende die tAvee-

de reyfe op gelijcke pcene, ende daar -en -boven gegees-

felt te zijne': Ende de derde reyfe gecorrigeert aan lijf,

ende goet: Ende oft daar eenige fchade door gebeurde,
te wat reyfe het zy, fal die felve gehouden zijn dobbel to

beteren.

Cap. III. VANDER VERSEKERINGEN
OFTE ASSEURANTIEN.

ARTIKEL I.

Ende en fullen van nu voortaan geene Affeurantien gedaan Nadet

mogen worden, 'tfij bij forme van Verfekeringe, Weddin-
^!,'ri>p;d.

ge oft anderlTins in eenigerhande maniere, op Schepen, A-t n.ir;

Goeden, Coopmanfchepen , Hure, Vrachtloon, oit ander
Rt.;tl'rd"en

dingen niets uytgeiondert j die ten tijde vander Affeurautie Middeib.

iuüen
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fiillen wefen gepericliteert ; noch 't ook tegen die Barat-

terije , dieverije oft eenigh ander misbruyck van den Schip-

per ott Schipluyden. &c.

A R T I K E L. V I.

Niemant en fal oock mogen veranderen, in prejudicie van
den AfTeureur, fijne gedeflineerde voyage: 't zy hy meer-

derde of minderde fijn route ofte wegh ; ofte anderfins de-

felve geheelijcken veranderde.

ARTIKEL VII.

Ende fal een yegelijck gehouden worden als verandert heb-

bende fijne geafleureerde voyagie; die by fijne Charter-

partije, Bevrachtbrieve , Ajfrettemente of anderfins, of

oock by wettige getuygen, lal worden geconvinceert, dat

hy fijne gedefi:ineerde voyagie, in zijne AiTeurantie verklai*

ret , heeft verandert ; dewelcke mits der felver veranderin-

ge, ter caufen vander voorfz. afleurantien , dan oock niets

en fal mogen eyfchen.

ARTIKEL XII.

Ende en fal oock niemant onder 't deckfel van eenigen inne-

koope, of anderfins, zyne veralTeureerde goeden of Coop-
manlchappen mogen taxeren over de""gemeyne weerde ende

valeur van den felven.

ARTIKEL XIII.

Dat een yegelijck fal fchuldig zijn fijne geafleureerdc goeden
ende Koopmanfchepen , wanneer die gekomen zijn ter ge-

deftineerde plaatfen , in alder diligentie te doen ontladen

,

ende delelve ontkidingé , anders dan t' zijnen pericle , niet

mogen düFereren over de ^yfth^en dagen : 't en ware door
notabel inconvenient oft obltacle , waar af hy fal fciiuldigh

zijn te toonen. Ende indien de alfeurantie gedaan is van
de eene Haven totter anderen fonder te fpreken van den
Goeden te Lande te brengen; fal die voorfz, afleurantia

beginnen
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beginnen als de goeden inden geafleiireerde Schepe fullen
Jlf;,,^!"^

zijn , ende eynden wanneer 't felve Schip in de gedcftmeer- rantien.

Haven gekomen fal zijn , ende aldaar vaft gelegen fal heb-

ben in lalvement, den tijt van vier-en-twintigh uren.

A R T I K E L X V.

Ende oft gebeurde dat eenige goeden te divcrfche plaatlèn Afieurant.

bevonden mochte worden geaiTeureert te zijne, ende dat

fondcr eenige fraude van den geaffeureerde : dat in dien

gevalle d'eerile afTeurantie alleen Hant fal grijpen, indien

defelve genoegfaam ende fuffifant is voor de geheele goe-

den, foo verre gepermitteert is die te mogen affeureren:

Indien niet ; fal de refle op de naaftvolgende afleurantie

blijven flaen, dewelcke voor foo veel zy de felve refte exce-

deert, doot ende teniete fal wefen: Behoudelick nochtans

dat de afTeureur ter caufen van dien fil mogen inhouden een

half ten honderden , na oude Cofluyme , voor "'t houden
van fijnen boeke , ende anderfms.

ARTIKEL. X V I.

Datyegelijck die hem doet affeureren op eenigh Goedt, Coop-
manlchap , of Schip , van eenige gedeftineerde reyfe , die

hy meynt dat zijne Faóleurs of Meellers meynen te doen

,

ende nochtans niet en doen, foo dat d' Alfeureurs geen
perijckel oft Reficque en loopen ; defelve van den As-
feureurs fal mogen eyffchen ende repeteren den prijs

van der AfTeurantie, latende den Affeureur een half ten

honderde, voor 't maken van fijnen boeck, als voren.

ARTIKEL XIX.

Desgelijcx en fal niemant eenigh geit op Schips bodem (dat Carei.

men gemeynlijck Bodemerije , of fFiJfel op V hol of kiele au/is!"
vanden Schepe, noemende is) mogen nemen of begeren, wb'. z.

by hemfelven of yemandt anders, diredelijck of indirefte- ^"'12'

lick : ten ware dat defelve Schipper by fortuyne vander Zee, xit." van

vyanden, of andere noodtlijcke faken (waar af hy fil moe- Schiplied,

ten certificatie toonen) in gebreke viele buyten 's Lants

,

H h daar

AtTeurant.

Amfterd.
Art. 22.

alwaar van
'tSchipniet

wortgem.
Rotterd.

18. Mid-
delb. 24.
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Tit. van Jaar hy geen goed oorboorlijck gheventen en konde : in

wekken gevalle hy op Schips bodem , by forme van Bode-

demerije Tal mogen nemen , foo vele als het vierendeel van

den felven bodem weerdigh waar, ende anderfins of hoo-

ger niet : ten ware dat die noot hem bedvvonge te nemen
grooter fomme dan die weerde van den voofz. vierendeele;

in welcken gevalle hy fulcke meerder.fomme fal mogen op
de voorfz. Bodemerije nemen , mits doende blijcken als vo-

ren van alfulcker noot

:

Ende en fal oock niet mogen ter vente flellen of vervreemden

Art'.Vs." eenige goeden wefenden in fulcken Schepe, foo lange als

hy fal vinden JViJfel of Bodemerije opten bodem van den

Schepe als voren: ende dat niet vindende, en fal niet mogen
verkoopen van alfulcker Coopmanfchappen , over de waar-

^(j. z. de van "'t vierendeel van den voorfz. Schepe: ten zy in kas
Art. 35.41- van grooten noot als voren: ende mitsdien fal gehouden

wefen den Coopman, dien fulcke verkochte goeden toebe-

hoort hebben, te betalen ten prijfe als zy fouden gegolden

vanfciir^'
hebben ter plaatfe daar zy gedellineert ende bevracht wa-

ea koopU* ren: Ende mitsdien fal hem betaalt worden van den voor-

genoemden Coopman die geheele vracht foo wel van de

voorgenoemde goeden onderwegen verkocht, als van de

onverkochte

:

Op poene, indien de Schipper anders dede, dat hy fijnen

Reeders , Mede-reeders , ende Coopluyden oock heure

fchade oprechten fal; ende daar-en-boven arbitralijcken ge-

corrigeert worden.

Bevelen eenen ygelijken Jiem te reguleren na den inhouden

van de voorfz. Zee-Rechten , &c.

Ontbieden daaromme, ende hevelen, &c.

Gegevn in Onfer Stadt van Bruifele , den leflen dagh van

Odobre, in 't jaar Ons Heeren duyfent vyf hondert dry-en-

fefi:igh. &c. Gefchreven op de plooye.

By den Koning in fijnen Rade..

Geteikent
d'Overloope.

I I. HOOFD-

J)

33

33
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IL HOOFDSTUK
VAN DE

ZEE- RECHTEN.
ARTIKEL I.

Fan de Schippers en Cooplieden, enz.

WY hebben hier voren gezien welke orden Koning Hendrik , Koning
England, als Hertog van Normandyen en Aquitaniën en Graaf van

Jnjou, in den Jaare 1226 op de Zee-Driften ftelde; zie hier nu het Plak-

kaat 't welk Koning Philips de V<le over het zelfde Stuk heeft uytge*

geeven.

PLACCAAT VAN DE ZEE-DRIFTEN.

PHILIPS by der gratiën Gods, Koningh van Caflilien, &c. Den
eerften onfen Deur-waerder oft ExploiHeur van den Rade, in onfen

Lande van Hollant, hier op verfocht, faluyt: Alfoo in onfen voorfchreve
Lande van Hollant ende Vrieslandt , tot noch toe onderhouden is geweeft,
dat foo wanneer by tempeeft, onweder oft anders eenige Goeden ende
Coopmanfchappen op ter Zee-ftrangen , 't zy Gaten, Kuften ofc ander
Haven, van de voorfz. onfen Lande aenkomen ende gevifcht werden , dat
alsdan onfe Rentmeefter van der Efpergne fulcke goeden gehouden is, aan
te vaerden, ende te bewaren tot behoef van den rechten eygenaers, voor
een redelijck berghloon, ende hoe-wel niemandt anders ge-oorloft is fulc-

ke goeden oft Zee-Driften t'aenvaerden ende te verfteken tot fijn zelfs

«ygen hooren , zonder geacht ende gehouden te worden voor Dieven , ende
nochdaer-en-boven naebefchreven Rechten grootelijckte corrigeren ftaen,

defe niet tegenftaende vele ende diverfche Perfoonen , woonende op de
Zee-flrange oft daer ontrent binnen onfen voorfz. Lande, ende anderen
daer ontrent, bevorderen hun dageiijcks fulcke goeden te nemen ende te

bekeeren in heiir eygen profijt, fonder confent , willeen wete van onfen
voorfchreven Rentmeefter , tot groote fchade ende verdriet van de Coop-
Ueden ende fchamele Schippers, eygenaers van de felve goeden, 't VVelck
ons niet langer te lijden flaet, alfoo 't felve is tegen onfe Hoogheyt, ende
oock tot achterdeel van de voorfchreven Coopliedeu, Schippers, en anders

defelve toebehoorende ; Soo is, dat wy willende hier in verfien, u ont-

bieden, belaften ende bevelen te reyfen alomme in de Plecken ontrent de
Hh 2 Zee-
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Zee-ftrange ende andere die u by onfen voorfz. Rentmeefler in gerchrifte

gegeven f uilen worden, ende, by u roepende den Officier van der Plecke

indient noodc zy, by openbare uytroepinge kondight ende beveelt van on-

fent wegen , dat niemandc van wac ilaec ende conditie hy zy , hem nu

voortaen en vervordere te aenvaerden eenige Zee-vonden oft ander ver-

droncken goeden of oock drenckeiingen, hoe die anders genoemt mogen

wefen, aengekomen ofc genoegh geftrant zijnde, noch oock defelve Zee-

vonden inkoopen , huyfcn of hoven , dan by onfen , voorfz. Rentmeefler

of fijnen fubftitcyt onthiet, weten ende bevel oft ander fulcke rechten van

ons hebbende, e'nde alle Viflchers of ander Schippers de Zee-Driften die

zy in de Zee bevinden fullen , binnen twaelf uren na dat zy aen Landt ge-

komen zijnde, aenbrengen ende denuncieren , fullen den voorfchreven

Rentmeefler of fijnen fubftituyten , ende henlieden die leveren op hunlie-

der behoorlicke bergh-loon , op poene daer van geflraft te worden als Die-

ven , ende andere die de Luyden haer goedt nemen ende onthouden , van

welcke Zee-Driften alleeniijck den voorfchreven Viffchers bergh-loon heb-

ben fullen van 't gunt fuyver boven alle koften daer af komen fal, bedra-

gende C Carolus guldens, 50 der felver guldens ende boven de 100 Caro-

lus tot 400 Carolus toe incluys 't vierendeel, ende wat daer-en-boven be-

loopt 100 Carolus guldens: Wel-verflaende dat , indiende VifTchers daer niet

mede te vreden en wilden wefen ende hen verklaerden meerder moeite en

koften gedaen te hebben , zy fullen daer van betaelt werden tot defcretie

ende taxatie van den Hove: ende dit al even verre zy't felve in een Schip

vifTchende uytter Zee gevifcht ende aen Landt gebracht fullen hebben.

Verbiedende''e.xprefrelijcken allen den Ontfangers fubftituyten op te poenen

voorfchreven dat zy Luyden des VifTchers oft Vinders deel van de voorfz.

Zee-vonden die hen in manieren voorfchreven aengebracht ende gerenun-

cieert fullen zyn openbaerlijck noch bedccktelijck niet af en koopen , noch

part, deel of portie metten Koopers en hebben, tot fchade ende achter-

deel 'van ons, of van den Kooplieden oft Schippers, defelve goeden com-

peterende, noch oock en geheugen foo verre in hun is, der felver Schip-

peren ofteVilTchers deel by yemandt anders gekocht te worden , voor ende

al- eer defelve goeden in 'topenbaer verkocht fullen worden by den voorfz.

Ontfanger van de Konincklijcke Majefteyts wegen of den Eygenaer,maer

fal den voorfchreven Ontfanger de voorfz. VifTchers by advijfe ende goedt-

duncken van die van onfer rekeninge in Hollandc, tot profijte van de ge-

nen die 't aengaet , mogen in 't geheel oft op rekeninge vernoegen ende con-

tenteren, want wy hier inne groote abuyfen vinden, als dat eenige de

VifTchers die koflelijcke waren gevifcht hadden, om eenen kleynen Pen-

ningh vernoegt hadden , ende daer na den Koopman grofFelicken voorts

A'erkocht. Ende alfoo wy verftaen datter korts eenige VifTchers onfe on-

derfaten ,
gevifcht hebbende in Zee , eenige Zee-vonden , defelve van

heuren kleynen ende particulieren profijt verhoorende, datfe meer fouden

genieten van anderen Pleeren , Officiers, daer, daer ontrent gefeten hen

vervordert hebben die ie voren in anderen Heeren eenige onfe VafTalen

Juris-
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Jarisdiclie, Recht van de Zee-vonden, ufereftde dat fulcx niet en behoort,

maer zyn fchuldigh te brengen ter plaecfe van heure relldentie, ende 't

welck foo gefchiede , wefen foude tot achterdeel van ons of van de Koop-
lieden voorfz. die 'tgevifchte goedt toekomt. Soo ordonneren ende beve-

len wy dat van onfe onderfaten woonende in onfe Steden of Dorpen in

Hollandc, foo wel van de Zee-flrange als daer by fittende, geweefl heb-

bende in Zee ofte Landts-Revieren , ende hebbende gevifcht eenige Zee-

vonden, hoe defelve genoemt mogen zijn, defelye in andere Jurisdiélie

niet fuÜen mogen verkoopen , vervremden , of vervoeren , noch leveren aen

de Officieren, van den onfen in onfen voorfz. Lande van Holiandt, Vries-

landt, voor de putten ende ilrijen die 't bewint daar af hebben, op poene

daer af gecorrigeert te worden na behooren. Ende dat niemant wie hy zy

Man, Wijf, endeKindt, en vervorderen te komen of hen felven te vin-

den op Zee-flrange by dage of by nachte , in tijden als 'er eenige Zee-
vonden aenkomen ende arriveren , om de Zee-vonden te aenvaerden , of-

te den Rentmeefter te beletten, maer daer mede te laten bewerden den
felven onfen Rentmeefler of zyne Geccmimitteerde ende heure dienaers,

bevelende voorts eenen yegelijcken die fulcke of gelijcke goeden hier te

voren gehuyfl: of gekocht mogen hebben , of oock daer van weten te

fpreken , dat zy 't felve binnen vier-en-twintigh uren na date van de publi-

catievan defe overgaven, delibreren ende denuncieren onfen voorfz. Rent-
meefler, fonder yet daer van te achter-houden of verfwijgen, ende die al

tegen, die overtreders, op poene van confifcatie van alle hare goeden t' on-

fen profijte, endedaer-en-boven Criminelijcken nae gelegentheydt van der

faken gepunieert te worden. Eude ten eynde dat defe onfe Ordonnantie
fcherpelick ende onverbrekelick worde onderhouden : foo hebben wy be-
volen , belafl: , bevelen ende lallen by defen onfen voorfz. Rentmeefler
van de Efpergne ende zyne fubflituy een, die overtreders fullen wefen, te

arrefleren vangen, ende gevangen te brengen op de voorpoorre onfer ge-

vangeniffe, of in de Conchergerye van den Hove tot Delft. Ende in-

dien onfe voorfz. Rentmeeflers , fijne fubflituycen , meccer daet geen Mees-
ters van alfucke overtreders mogen worden om te vangen alsdan defelve te

Gyfelen, op poene te compareren in perfone t' eenen fekeren dage voor
^infen eerften ende anderen Rade in Hollant omrae te verantwoorden op
heure voorfz. deliften, of defelve overcredeJS die by henlieden metter
verfcher daet niet en fullen bevonden wefen te denuncieren onfen Procii-

reur-Generael , d'welcke gehouden wort midts hebbende van onfe voorfz.

Rentmeefler foramiere informatie precedente van 't feyt, defelve te doen
vangen van fijne fubflituyt ende rechtelick tegen henluyden te procederen tot

condemnatie van de voorfz. poenen al volgende defe onfe I3rieven van
Placcaate: van alle 't welck te doen, wy u ende onfe voorfz. Rentmees-
ter van de Efpergne ende lijnen flibflituyten geven volkomen macht, au-

thoritoyt ende fpeciael bevel. Ontbieden daerom ende bevelen allen onfen
O.'ücieren

, Juflicieren , Dienaren ende. Onderfaten dat zy u ende den
voorfz. Rentmeefler ende zyn fubflituyten in 't doende 't gunt voorfz., toe

H h 3 uwen
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uwen ende haren verfoecke doen alle behulp , afliflentie ende byftant Ton-

der des te laten in eeniger manieren , op alle 't gunt dat zy onfen toorn

duchtende zyn, ende daer tegens verbeuren mogen den voorfz. eerden

ende andere Raden van Hollandt, certificerende wes gy hierin gedaen

fult hebben ende uwe wedervaren fal wefen, Gegeven in onfe Stede van
Delft, onder 't zegel van Juftitie hier onder gedruckt, in forme van Plac-

caate den 15 May 1574 van onfen Rijcke, te weten, van Spaengien, Si-

cilien het 19, ende van Napels het 21. Ónder ftont gefchreven, by den
Koning. Ter relatie van fijn Majefteyts Stadt-houder , ende die Raden
over Hollandt , Zeelandt, Vrieslandt. Ende was onderteeckent , B.Ernfh
Onderftont gefchreven, Gecollationeert tegens fijne OriginalePlaccaate,

onder hebbende op gedruckt fijne Majefteyts Zegel in roode Waflch^
ende accordeert daer mede by my als Deurwaerder onderteeckent W. Jas-

pers. Onderftondt gefchreven , uytgegeven door Copye by my als Rent-

meefliers van de Efpargne ongecollationeert den 14 July 1577.

Ende was Onderteeckent

By my C. Gemett^

Dezelfde Koning heeft ook eene Ordonnantie gegeeven over het Stuk

an JJfurantiën van deezen Inhoud.

ORDONNANTIE
o P D E

VERSEKERINGE oft ASSEURANTIE.

ARTIKEL I.

IN den eerflerij dat niemandt fijn goeden van prijfe ende im-

portantie, en fal mogen verfekeren ofte Afleureren, wan-
neer defelveniet en zijn toegenillj oft geladen op Schepen,
niet wefende ge-equipeert ende van de grootte, ende
gaande vergelelfchapt gelijck defe tegenwoordige Ordon-
nantie van der Navigatien uytwijfl.

AR-



KONING PHILIPS VAN SPANJE. II Hoofdst. 247

' A R T 1 K E L 1 1.

Ende fullen voortaan alle Afleurantien van goeden of Coop-
manfchappen gedaan worden na Colluyme van der Burfe

van Antwerpen , Teneur of fubllantie vander Policie van
Afleurance hier na-volgende, fonder eenige meerdere Clau-

fulen daar aan te voegen.

Teneur van de Policien.

NIcoIaas van Eemeren wonende t'Antwerpen , doet hem ver-

fekeren na gewoonte ende Coftuyme van der Burfe van

Antwerpen , ende Ordonnantie van der Konincklijcke Majefleyt

op Coopmanfchappen ende Goeden by hem oft andere voor

hem in fijnen namen geladen of te laden in het Schip genaamt

St.Jacob, daar Meefter af is Pieter Heerinck van Amftelredam,

oft andere van der Port, Haven of Reede van Seville, tot ofte

na de voorfz. Stadt van Antwerpen, tegens alle rifque, perijckel

ende avonturen die daar fouden mogen gebeuren , dewelcke

loopen fullen ten lafte van de ondergeteeckende AfTeureurs,

van der ure ende dage dat de voorfz. Goeden ende Coopman-
fchappen gebracht fullen zijn ter voorfz. Port , Haven of Reede >

om te laden in 't voorfz. Schip, oft die te doen in Booten,
Schuyten, of Licht-fchepen, om gevoert ende geladen te wefen
in 't felve Schip, om de voorfz. reyfe te doen. Ende fal de

voorfz. Verfekeringe of Affeurantie duuren tot dat de voorfz.

Goeden ende Coopmanfchappen gekomen fullen wefen tot Ant-
werpen voorfz., en aldaar ontladen op 't Landt, in goede be-

houdenifle fonder eenigh verlies of fchade. En is befproken

dat in defe verfekeringe fil participeren foo wel den felven als

eerften Aifeureur, ende fal het voorfz. Schip mogen varen voor-

waarts , achter-waarts , ter rechter-hant , ter flincker-hant , en-

de allen zijden, ende nemen alle Courfen offchalen ende beyden
of vertoeven, het zy deur bedwanck, nootfake of gewillighlick

foo den Gouverneur van den felven Schepen goedt duncken fal.

Ende verfekeren de voorfz. AfTeureurs, den ge-affeureerden 5,

van der Zee, vyere, winden, vrienden, vyanden, brieven

van mar(jue ende contremarque, van arrefle ende detentie van
Koningen,
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Koningen , Princen , en Heeren , wie !z;y zijn , ende van alle

periculen ende fortuynen die d.iar fouden mogen overkomen,

in wat manieren dat zy, ende dat men foude mogen imagine-

ren: ende van als verièkeren zy, ende ftellen hun in de eygen

plaatfe van de ge-afleureerden , om hem te garanderen van alle

verlies ende fchade : ende oft den voorfz. Goeden , oft Coop-

manfchappen yet anders toequame dan wel (dat Godt verhoede)

de voorfz. Aireureurs verobligeren henluyden den voorfz. ge-

affeureerden , of den brenger van defe tegenwoordige, te beta-

len al 't gene dat een yegelijck van hun onderteeckent fal heb-

ben, oft de fchade die de voorfz. ge-afleureerde gehadt fal heb-

ben , een yegelijck nae advenant van fijnder obligatie : ende dat

binnen twee^maanden eerft volgende , na dat zy behoorlijck ge-

adverteert fuUen wefen van 't verlies ende fchade : ende in ge-

valle van het voorfz. perijckel , de voorfz. affeureurs hebben

gegeven ende geven den voorfz. Nicolaas van Emeren ge-affeu-

reerden, ende zyn Gecommitteerden macht, dat zy fuUen mo-

gen ten prohjte ende fchade van den voorfz. affeureurs, de handt

houden ter behoudeniffe van den voorfz. Goeden ende Coop-

manfchappen, belovende te betalen alle de koften die gedaan

iliUen worden om defelve behoudenifle , het zy datter yet wort

gerecouvreert , oft niet, van wekken koften geloove gegewtn

fal worden der rekeninge ende Eedt van de gene oft de gene

die defelve gedaan fullen liebben. Ende kennen de voorfchre-

ven affeureurs betaalt te wefen van den koft oft prijs van defer

Affeurantie by handen van Jan Enricus, ten prijfe van feven

ten honderde , ende willen ende confenteren die felve affeureurs,

dat defe Policie van Affeurantie van foo grooten kracht zy gelijck

of defelve gemaackt ende gepaffeert ware voor Schepenen,

openbare NotarilTen, ende anderfints, alles fonder bedroghof

argelifl.

Tranflatie
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Tranflatie van de voorfchreven Polken

in 't W'alfche.

NIcolas van Eemeren demewant en Anvei'S , fe fait Jljfcurcr

a rufance £«? coujlume de la Bourfe d\4iivers , £s? Ordon-

nances de fa Atajeflé fur les marcbandifes ^ £j* biens par luy, ou

autre pour luy, ^ enfon mm chargés ou a charger en la Navire
appellé S. Jaques^ dont ejl Maifire Pierre Herrinck d'Amflel-

redam , ou outre du Port , Havre , ou place de cefle ïlUe
, pour

OU vers ladite Ville d'Anvers , a Pencontre de tous Rifques

,

perils öP avantures qui pourroyent advenir , lefquels courant a
Ia charge des foubfignés -AJfcureurSy des Pheure £5? jourque les-

dits bien ou marchandifes feront menez audit Port , Havre ou

Place, pour les charger dedans ladite Navire, ou mettre en

Barques, Bateaux ou foulêges , pour ejlre menez £5? chargez en

icelle Navire , afin de faire ledit voyage , ^ durera ladite As-
feurance , jufques a ce que lefdits biens £5? marchandifes foyent

arrivés audit Anvers , ^ dejchargez illec en terre en bonfauve-
ment , fans quelque perte ou dommage. Et ejl convcnu que en

cejle AJfeurance participera tant Ie dernier AJfeureur comme Ie

premier, ^ poura ladite Navire naviger avant, arriere , h
d'extre, afeneflre, ^ a tous endroits, ^ faire toutes efcales,

^ demeures forcées, necelfaires , £5? volontaires , comme bon
femblera au Gouverneur d'icelle. Et Ajfeurent lefdits Affeureurs
audit ajfeuré, de Mer, de feu, de vent, d'Amis, d'Ennemis,
de Lettre de marques £5? contremarques , d'arrejl , de detention des

Roys , Pringes , £5? Seigneurs quelconques
, £5? de tous autres

perils ^ fortunes qui pourroyent advenir, en quelqe maniere que

cefoit, £5? qu'on pourroit imaginer , £«? de tout PAJfeurant ^fe
mettant en la propre place £5? lieu de PAJJeuré, pour Ie garan-
tir de toutes pertes £2? dommages : £5? advenant autrement ^

que Dieu ne vueille , aufdits bien ou marchandifes ; lefdits Affeu-
reurs s'ohligent de payer audit ajjeuré ou au porteur de la pre-

fente tout ce que chacum d'eux aurafoubfigné ou Ie dommage qu\iu-

ra eu ledit affeuré , chacun a Padvenant deJon obligation, £5? ce

en dedans deux mois premiers fubfequens , apres ejlre deuëment
advertis de la perte ou dommage. Et audit cas de peril lesdits

Affeureurs ont donné ^donnent pouvoir audit Nicolas d'Eemeren
I i Affeuré
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^[feuré ^fes Commis qiCils puiffent au profit £5? dommage d'keux

jtifeureurs mettre la main a Ia fahation dejdits biens £5? mar-
chandifes , promettent de payer tous defpens qui feront faits pour

icelle fahation , foit que que/que cbofe fe recouvre ou non , des-

quels defpens fera adpufié foy au compte ^ferment de celiiy^ ou

d'iceux qui les auront fait. Et confejfant lesdits Affeureurs

être payez de cefle -AJfeurance , par les mains de Jehan Entiques

a raifon de fept pour cent ^ ^ veulent £«? confentent lejdits

AJfeureurs que cefle Police d Affeurancefoit d'auffi grande valeur

comme fi elle fut faite , et paffée par devant Èfcbevins , Notai-

res publics ou autrement , Ie tout fans fraude et mal engin.

ARTIKEL. III.

Dcsgelijcks wanneer yeniant fal willen doen afleureren fijn

Schip, üVt felvc mogen doen na forme ende fubftantie van.

de voorfz. Police.

A R T I K E L. I V.

Ende en fullen van nu voortaan geen Afleiirantien gedaan

mogen worden , 't zy by forme van verfekeringe , wed-
dinge oft anderfints in eenigerhande maniere, op Schepen,

Goeden , Coopmanfchappen , Himre , Vracht-loon , oft

andere dingen, niets iiytgefondert , die ten tijde van der
''

'•

"

'AïTeurantie fullen vi^efen gepericliteert, noch oock tegen

die Baraterye, Dieverye oft eenig misbruyck van den
Scliipper oit Schipluyden, abolerende ende te niet doende
alle Ufantien ende Cofluymen ter contrarien, ende of eeni-

ge Contraóten of Conventien ter contrarien mochten ge-

daan worden, verklaren defelve nul, machteloos, ende

van onweerden.

ARTIKEL. V.

Ordonnerende voorts , dat een yegelijck hem willende behel-

pen metter CoJtuyme van der vooriz. Borfe van Antwer-

pen, difterende dat die Alfeureur, den Affeureerden moet
namptilèren of betalen de penningen hy hem in de Police

cndergefchreven , wanneer men binnen jaar en dagh naar

date
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date van der fiibfcriptie , geene tijdinge en heeft gehadt

van de ge-affeüreerde Schepen, ende Goeden, gehouden

fal zijn by wettigen befcheede te toonen , dat ten tijde van

der afleurantic dusdanigh Schip ende Goedt nocli was in

wefen.

A R T I K E L V I.

Niemandt en fal oóck mogen veranderen in Prejudicie van den

Affeureiir, fijn gedetineerde voyagie ,
't 2,y hy meerderde

of minderde fijn route, ofte wegh, ofte anderfints defelve

gèheeUjcken veranderde.

ARTIKEL VII.

Ende fal een yegeliick gehouden worden als verandert heb-

bende, fijn ge-affeureerde voyagien , die by fijne Charte-

partye, Bevracht-brieven , affirmemente, of anderfints,

of oock by wettige getuygen fal worden geconvinceert,

dat hy fijn gedefi:ineerde voyagie in fijn affeurantie ver-

klaret heeft verandert , midts der felver veranderinge

,

ter caufen van der voorfz, afleurantien niet en fal mogen
eyfTchen.

ARTIKEL. V I IL

Ende fal niemant van nu voortaan fijn Scliip tegens de pe-

rijckelen van den "Water , Vyer , Vyanden , Zee-Roovers

,

of andere geen uytgefondert , mogen doen verfekeren

,

voor hem of fijne Mede-reeders , over de helft van den
felven Schepe metter toe-reedinge ende takelinge van dien,

foo verre het varende is op ballafl alleen , of min geladen

dan totter helft, maar hebbende een Schip meerder ladinge

dan de helft, fal de Schipper mogen verfekeren den bodem,
kiel, of het hol van den Schepe, oock dat Gefchut, Kruyt,
ende Klooten daar toe dienende : maar niet de Takelingen

,

Equipage of Xarcia van dien.

I i 2 AR-
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A R T I K E L IX.

Geen Schipper, Schips-Officier , Stuerman, Hoogh-bootsman,
Schieman, Timmerman, Bufchgefchut , Koek, Bootsge-
fellen of Kneclit , en ial mogen fijnen Vaar-loon oft Huere
doen verfekeren.

ARTIKEL X.

Een yegelijck die fal willen alTeiireren het Kiel of Hol van fij-

nen Schepe of oock Gefchut, Kruyt ende Klooten daar

toe dienende, die felve fal gehouden zijn 't felve voor fijn

vertreck al te doen eflimeren by Luyden hun des verftaan-

de , welcke efi:imatie nochtans in 't cas van Periclitatie niet

en ial Prejudiceren den Affeureurs, in foo verre zy konnen
betoonen de voorfz. eflimatie iiooger gedaan te zijn by

; j
faveur , fimulatie , collufie , ofte andere quade pradijcke , dan

.-;."' het behoort.

ARTIKEL XI.

Da't een yegelicke hem doende ver-afTurerea op eenige Goe-
den of Coopmanfchappen , niet gekofi: hebbende t' haren

eerften inkoop duyfent ponden Vlaams , fal gehouden we-
fen het tiende part van den felve Goeden te laten onverfè-

kert , ende daar-inne niet mogen rekenen de koften van
ToUe, Schip-Vracht, noch gene andere, noch oock fulcke

vi^inninge als hy hoopt of meynt te doen , fijne Coopman-
: fchappen komende oft gebracht zijnde ter plaatfen daar hy

defelve bevracht heeft, maar de gene die ladet eenige Goe-
den ende Coopmanfchappen , die t'heuren eerfien inne-

koope meer gekofi hebben dan de voorfz. dnyfënt ponden,
fal mogen doen verfekeren den geheelen prijs van fijne ge-

aifeureerde Goeden, ten prijfe gelijck hy die heeft inne-

gekocht, behoudelijck dat hy late onverfèkert, ende felve

loope het rifque ende perijckele van hondert ponden, ende

daar toe alle die koften van Tollej Vracht, ende alle

andere.

AR-
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ARTIKEL XII.

Ende en fal oock niemant onder 't deckfel van eenigen inne-

koope , of anderfints , zyne Ver-afleureerde Goeden of
Coopmanfchappen mogen taxeren over de gemeyne weerde
ende Valeur van den lelven.

ARTIKEL XIII.

Dat een yegelijck fal fchuldigh zijn , fijn ge-afleiireerde Goe-
den ende Coopmanfchappen , wanneer die gekomen zijn

ter gedeftineerde plaatfen , in alder diligentie te doen ont-

laden, ende defelve ontladinge, anders dan t' fijner pericle,

niet mogen diiFereren over de vijftien dagen, ten ware
door notabel inconvenient oft obfiacle , waar af hy fil

fchuldigh zijn te toonen. Ende indien de alfeurantie ge-
daan is van de een Haven totten anderen fonder te fpre- •

ken van den Goeden te Landen te brengen, fal die voorfz.

alfeurantie beginnen als de Goeden in den ge-alfeureerden

Schepe fuilen zijn, ende eynden wanneer 'tfelve Schip inde
gedeftineerde Haven gekomen fal zijn, ende aldaar vaft

gelegen fal hebben in falvement y den tijdt van vier-en-

twintigh uren.

ARTIKEL XIV.

Ende foo verre yemant fijn Goet, Schip, of Coopmanfchap
ten diverfche plaatfen dede affeureren , fonder 't felve te

kennen te geven, maar willens ende wetens verfvvijgende,

om by dien middel te krijgen , een , twee , drymaal of
meer dan den prijs of weerde van fijn ge-affeureerde Goeden,
Coopmanfchappen of Schepen: Of dat oock yemandt meer
van fijnen Schepe , Goeden of Coopmanfchappen dede as-

feureren dan by defe Ordonnantie gepermitteert is , dat de-

felve ter faacken van fijnder affeurantien van den Affeureer-

ders of eenige van dien niet en fal mogen eyffchen noch.

oock repeteren den prijs van der felver alfeurantie, de-

welcke geconiifqueert lal zijn voor een derdendecl t'onfen

li \ profijt e 5
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profijte 5 ende voor d'ander twee derden-deelen ten profijte

van den Officier, ende Denunciateur refpedivelick , met

correctie arbitrale : Behoudelijck dat den alfeureerder daar

af fal trecken een half ten honderden na oude Coftuyme

,

indien hy van 't gene des voorfz. is ignorant geweeft,

ende anders niet.

A R T I K E L. X V.

Ende oft gebeurde dat eenige Goeden te diverfche plaatfen

bevonden mochten worden ge-afleureert te zijn , ende dat

fonder eenige fraude van den ge-afleureerde , dat in dien

gevalle d'eerile afleurantie alleen flaat fal grijpen , indien de-

felve genoeghfaam ende fuffifant is voor de geheele goe-

den , foo verre gepermitteert is die te mogen affeureren :

.

Indien niet, fal de refte op de naaftvolgende afleurantie

blijven Haan, dewelcke voor foo veel zy defelve relle exce-

deert , doot , ende te nieten fal wefen : Behoudelick noch-

tans dat de AiTeureur ter caufen van dien fal mogen inhou-

den een half te honderden, na ouden Coiluymej voor 't

houden van fijnen Boecken, ende anderfints.

ARTIKELXVI.
Dat een yegelijck die hem doet afleureren op eenigh Goedt

,

Coopmanfchap , of Scloip, van eenige gedeflineerde reyfe,

die hy meynt dat fijne Faóteurs of Meeflers meynen te

doen, ende nochtans niet en doen , foo dat d'Affeureurs

geen perijckel oft Rifquen en loopen , ende 't felve verkla-

ren binnen vier maanden na date van der afTeurantie, de-

felve van den Alfeureurs fal mogen eylTchen ende repeteren

den prijs van der afleurantie, latende den Affeureur onder

een half ten honderden , voor 't maken van fijnen Boeck

,

als voren.

A R-
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ARTIKEL XVII.

Een yegelick die yet wil eyffchen iiyt kracht van cenige afTeu-

rantie- brieven 5 fal fchuldig zijn 't felve rechtelick te doen

binnen 4. jaren na date vander fubfcriptie der felve : op de

poene van den felven tijde verllreken zijnde, niet daar uyt

te mogen eyflclien.

ARTIKELXVIII.
Den tijt van twee Maanden den ge-affeiireerde gegeven om

nae Teneur van defe tegenwoordige Ordonnantie, ende

achtervolgende die voorfchreven Police fijne alTeurantie te

mogen eylTchen, wanneer hy den AfTeureurs "'t perijckel of

verÜes van den geaflcureerde Schepe ofGoeden heeft behoor-

lijcken ge-intimeert, en lal den AlFeureurs niet loopen ten

eiFeóte, om tot eenige namptifatie of betalinge gehouden
te zijn, ten zy dat de ge-alTeureerde daar by voege deugde-

lyke certificatie oft getuygeniiTe van 't voorfz. perijckel ende
verlies, mitsgaders die fpccificatie van de gepericliteerde

Goederen ende Waren van dien.

A R T I K E L XIX.

Desgelijcks en fal niemandt eenigh Gek op Schip -bodem
(datmen gemeynlick Bomerye, of WilTel, op 't Hol, of
Kielevanden Schepe, noemende is) mogen nemen of be-

geren, by hem felven of yemant anders, direételick of in-

diredelick , ten ware dat defelve Schipper by fortuyn van
der Zee, Vyanden, of ander nootlijcke faken (waar af hy
fal moeten certificatie toonen , in gebreke viele, buyten
'sLants, daar hy geen goedt oorboorlick geven en konde :

In wekken gevalle hy op Schips-bodem , by forme van
Bomerye, fal mogen nemen, foo veel als het vierendeel van
den felven Bodem weerdigh waar ende anderfins of hooger
niet : ten ware dat die noodt hem bedwonge te nemen
grooter fommen dan die weerde van den voorl'z. vicrendee-

le , in welcken gevalle hy fulcke meerder fomme ial mogen
op
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op de voorfz. Bomerye nemen , mits doende blijcken als

voren van alfiilcker noot : Ende en fal oock niet mogen
ter vente ftellen of vervreemden eenige Goeden , wefende

in fuicken Scliepe, foo lange als hy fal vinden Wiflel of

Bomerye op den bodem van den Schepe als voren, ende

dat vindende, en fal niet mogen verkoopen van alfulcken

Coopmanfchappe , over de waarde van 't vierendeel van

den voorfz. Schepe, ten zy in cas van grooten noot als

voren, ende mits dien fal gehouden wefen den Coopman
(die fulck verkochte goeden toe-behoort hebben) te betalen

ten prijfe als zy foude gegolden hebben ter plaatfen daar

zy gedeflineert ende bevracht waren : Ende midts dien fal

hem betaalt worden van den voornoemde Coopman die

geheele Vracht, foo wel van voorgenoemde goeden onder-

wegen verkocht, als van de onverkochte: op poene in-

dien de Schipper anders dede, dat hy fijn Reeders, Mede-
Reeders, en Coopluyden oock heiir fchade oprechten fal,

ende daar-en-boven arbitralijcken gecorrigeert worden.

ARTIKEL. XX.

Ordonnerende voorts dat allen contra6ten ende policen van
AiTeurantien of Bomeryen ende andere faken daar toe die-

nende, niet gemaackt wefende als voorfz. is, of contrarie,

ende in minderinge of derogatie van dien, of oock van de
voorfz. Ordonnantie gemaackt op de toerullinge van de
Schepen , fullen wefen Nul , machteloos ende van onweer-
den : bevelen een yegelijcken hem te reguleren , foo na
den inhouden van der lelver Ordonnantie , als van de
voorfz. Zee-Rechten in alle hare Punden ende alle Artijc-

kelen dewelcke wy willen dat van Honden aan , na de Pu-
blicatie van defen, ftant grijpen ende onderhouden fullen

worden , fonder dat yemandt onder 't deckfel van abfentie

ende ignorantie, hem fal mogen daar tegens exculeren na*t

verftrijcken van de fes naait - komende weken , willende

oock dat al het gene datmen uyt defen niet en fal konnen
wijfen ende gellichten, gedecideert ende getermineert fal

worden na gemeyne gefchreven Rechten , derogerende alle

Cofluymen ende üfantien ter contrarien.

Refer-
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Referverende c'onswaarts defè onfe tegenwoordige Ordon-
nantien te modereren, vermeerderen, verminderen, foo wy
t' allen tijden t'onfen dienfte, welvaren, ende bewareniffe van
onfen Landen ende Onderfaten bevinden fuUen te behooren.

Ontbieden daaromme ende bevelen den voorgenoemden van
onfen Secreten Rade , Prefident , ende Luyden van onfen groo-
ten Rade, Cancelier, ende Luyden van onfen Rade in Brabant,

Gouverneur, Prefident, ende Luyden van onfen Rade in V^laan-

deren , Stadt-houders, Prefidenten, ende Luyden van onfen
Raden van Hollandc, ende Vrieslandt, Stadt-houder van Over-
Yïïel, ende Groeningen, Rentmeellers Generaal van Zeelandt,
Be-weft ende Be-oofter-Scheldt , ende allen anderen onlen Recli-

teren ende Officieren die dit aangaan fal, heur Stede- boude-
ren, ende elcken van hun befondert foo iiem toebehooren lal,

dat zy onfe voorfz. Ordonnantie ende Statuyt in alle heure
punóten ende Artijckelen hier boven verhaalt, doen kondigen,
iiytroepen, ende publiceren, elck binnen fijnder Provintie, Li-

miten ende Officie, daar 't \an noode zijn M: Ende een yege-
lijcKcn van onlèn t' wegen fcherpelijck. bevelen die te onderhou-
den , ende doen onderhouden , navolgen , ende obferveren , ende
de Publicatie van dien ververfchen van halve Jare, tot halve

Jare, op dat daar niemandt ignorantie pretencferen en magh,
procederen, ende doen procederen tegen de overtreders, by
executie van den poenen daar toe geftelt , niet tegenftaande op-
pofitic, oft appellatie

,
gedaan oft te doen, ende fonder preju-

dicie van dien: Ende des te doen met datter aankleeft geven wy
hun vokomen macht , authonteyt ende fonderlingh bevel by
defen, Ende wat men van dele tegenwoordige in diverfche

plaatfen van doene fal hebben, wy willen dat aan 't vidimus van
dien , ondjr Zegel autentijck , oft aan de Copye gecoUationeert
ende geteeckent by eenige van oniè SecretarifTen vokomen ge-
loove gegeven zy, als aan defe onfe Originale, want ons alioo

befieft, des t'oorkonde hebben wy ons Zegel hier aan doen han-
gen. Gegeven in onfer Stadt van BrufTele, den leften d.igh van
Odober, in het Jaar ons Heeren duyfent vijf-hondert dry-en-
tfeftigh, van onfen Rijcken, te weten van Spaengien, Sicilien,

&c. 't achtfte , ende van Napels , het thienfte.

K k VAN
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V A N D E

HANSE STEDEN.
Xj^ E R wy den Leezer een Uittrekzel geeven van de Rechten der Hanfc
-'-^ Steden, die gegrond waren op die van Oleron, en de vermeinde

Wisbuifche, zullen wy iets van deeze Steden zeggen, en hoe zy haaren

Naam en Voorrechten gekreegen hebben.

Door de Hanfe moeten wy verdaan eene deelachtigheid aan Voor-
rechten verleend door verfcheide Koningen , Vorften , Staaten en Gou-
verneurs , aan de Kooplieden van Duhfcbland handelende op deeze vier

Steden, Brugge 'm Flaandaen , Londen in Englaiid, Bergen in Noorwegen en
Novogrod in Rusland, welke de vier voornaamtle Steden waren , die over-

eenquamen over deeze onderlinge participatie der voorrechten, die haar

verleend Vi'aren door verfcheide Vorflen, ten behoeve en tot voordeel

van den Koophandel. Lodciyyk deXl'^''. admitceerden haar in Frankryk,

en begunftigdc haar : en zyn Opvolger Karel de VlII'^e. ixd.d in den Jaare

J584 in een formeel Verbond met haar, by 't welk hy haar vergunde

het voorrecht van, by leeven of fierven, over haare Goederen, die zy in

Vrankryk hadden , vry te difponeercn. Zy waren desgelyks vry van
nieuwe Schattinge , Tol of Rechten te betalen voor haare Koopman-
fchappen en Waaren. De Kooplieden der Hanfe Steden gaven door eene

Declaratie hunner algemeene Vergaderinge den Franfchen, in vergeldinge,

in hunne Landen dezelfde voorrechten die zy zelfs hadden. Het Trak-

taat van Karel den VIII'^-^^" met hun werd vernieuwd en bekrachtigd door

een Edift van Henrik den Il^en in den Jaare 1547. Daar waren vier

Steden in Duitfchland, namelyk Lubeck , Btunsivyck, Dantzig en Keulen,

die voor de vier voorgemelde Steden, in den Jaare 1254 in een Verbond
traden, eene ofFenfive en defenfive alliantie flooten tuflchen haar zelven,

en malkander over en weer haare Burger-Rechten en Voorrechten mede-

deelden, en volkome vryheid van Koophandel verleenden aan elkander.

Dit vernietigde alle Wetten en Statuuten die wederzydfch elkander Tol-

len of Rechten opleiden ; en haar Verbond groeide en bloeide in 't ver-

volg der maate dat alle Duitfche Steden , aan de Zee en bevaarbaare Re-
vieren gelegen', vierig verlangden in deeze Alliantie of Hanfe toegelaa-

ten te worden , zoo dat haar getal aangroeide tot 72, zommige zeggen 84.

Alle Steden in deeze Gemeenfchap van Burgerfchap getreeden , werden

geheeten /föK Zee Steden, welke Naam, kortheidshalve naderhand uitge-

fproken
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fpröoken werd Anfeefche*: De Franfchen fctiryven Hanze ; en wy Hanfe.

Haarevoornaamfte Voorrechten beftonden in hunne of- en defenfive Allian-

tie; die ct-n van haar moeide, of aancafte, kreeg ze alle tegen , en die vry

was iri eene van dezelve, ten opzichte van den Koopliandel, was vry in

alle, en genoot dezelfde Privilegiën, Vrydommen en Immuniteiten als de
Burgers, en betaalden niet meer Belading of 'lol. dan zy.

De iVlaris Stantes^ of Faéloryen deezer Haii/e Sneden waren te Londen
^

Brugge f
Bergen, en Novogrod, in elke van welke Stedt-n zy een Quariier

voor haar zelven hadden. Dat te Londen heette Staalhif, want niemant,
buiten haar, mogt Yzer of Staal in Eugland inbrengen. Nu heet het5ff/-

lyardf en wordt gebruikt door de Duitfche Yzcrnandciaaren. Zy bleeven

te Londen tot aan Koning Elizabetbs tyd, wanneer zy, om eenig gefchil

dat zy met het f^of kreegen, hunne Fadory daar verlieten, meenende
dat de Koningin haar verongelykt had, door eenige laflen , die zy haar

oplei. Waar op Keizer Rudoïf alle Engelfchen uit zyne Landen ver-

bande.

Dat verhaal van Zaaken geeft onze Franfche Schryver ons ; maar onze
eige Engelfche Iliftorifctiryvers zullen ons veel beter van de waarheid on-
derrechten. Het geval van de Hanfeatifrbe Faóforyen in England was dus:

Henrik de 1 1 I^e gaf haar buitengewoone Privilegiën , voor haaren grooten

byftand ,• hem in zyne Oorlogen en Zeecogten verfcheide Schepen byge-
zet hebbende; en, gelyk zy meenden, moefl: de Koning haar niet alleen

betaalen voor den dientt van haare Scaepen, maar voor de Schepen zelfs,

zoo zy mogten komen te verongelukken. De Koning den Vrede gefloo-

ten hebbende, en haare Vloot , in haare wederreize naar Duitfchland van
een feilen Storm beloopen, verging voor 't grootfhe gedeelte; waar voor
zy , volgens accoord , vergoeding eifchten. De Koning, weinig gelds te

miflen hebbende, verleende haar verfcheide immuniteiten, en onder an-

dere dat zv maar een pey cent Tol zouden betaalen , 't welk bleef duuren
tot aan de tyden van Koningin Maria, die op den raad van Philips , Ko-
ning van Spanje, haar Gemaal , den 'lol van een per cent tot 20 verhoogde.
Zy klaagden daar niet alleen over, maar fchreeuwden uit, dat men haare

oude Voorrchten vernietigde, die bekrachtigd en gefladigd waren door
dertien aan een volgende Koningen van Engiand, bvbrengende dat men
haar op de onrechtvaerdigfbe wyze handelde, dewyl zy die Voorrechten
met haar geld gekoft hadden. Koning Philips zocht de zaak in te fchik-

ken; maar hy verliet England, en Koningin Maria quamie ilerven , zoo
dat 'er niets ingedaan werd. De Agenten der Hanfe Steden bragten hun^-

ne bezwaarnifTen voor Koningin Elizabelh; zy antwoordde, Dat, vermits

zy niet voor had eenige niewwigheden in te voeren , 23/ baar zoude bcfchenmn in

den

* Deeze naamreden is te verre gezocht: Hanfe is een Duitfch Woord, 't welk
Verhond betekend : zoo dat Hanje Steden betekent Verbande Steden , en niet Aan Zte
Steden, v e r t.

Kk 2
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(len Staat en immuniteiten daar zy haar in had gevonden. Waar op haar

Koophandel en Zeevaart eenigen tyd gefchort werd. Die werd voor-

deelig voor de Engelfchen bevonden; want zy bezochten wat zy zelfs in

dit ftiik vermogten ; en hunne pogingen vielen gelukkig uit, hunne Koop-
handel bragt goede Win 'len aan, en zy trokken zelfs den geheelen Han-

del aan zich, zich verdeelende in StapcUers of Stapelhouders, en in rei-

zende Kooplieden oi Avonturiers
,
gelyk zy zich noemden : de eerde blee-

ven beftendig op ééne plaats, en de andere gingen in vreemde Staaten en

Steden met hunne Lakens en andere Manufacluuren op Winfl: uit. De
HanJ'e Steden waren daar zoo over gebelgd , dat zy alles deeden wat een

vertoornd Volk kon bedenken , om alle andere Volkeren een quaad denk-

beeld van deeze nieuwe Stapeliers en Avonturiers te geeven : maar die

middel te zwak bevonden wordende om den loop te fluiten van den zwaa-

ren Koophandel dien zy aangevangen hadden , namen de Hanfe Steden

toevlucht tot een ander, en keerden zich tot den Keizer; een Lichaam

zynde dat in 't Keizerryk ingelyft was, verkreegen zy dat 'er een Gezant-

fchap aan de Koningin van England gezonden wierde om de zaak te bemid-

delen; maar dit gezantfchap keerde onverrichter zaake weder i]a.-a.r Weenen.

Waar naa de Koningin Elizabcth deed afkondigen , Dat de Kooplieden van

de Hanfe in 't fiuk van Koophandel gehandeld zoude "Morden in haare Landen als

alk andere Vreemdelingen, zonder eenig teken van difiinflie. Dit vergramde

de Hanfe noch meer, en zy bezorgden in de Ryksvergaderinge te Regens-

burg, dat de Engclfe Kooplieden, die zich in genootfchappen te famen

gevoegd hadden te Embden en in andere Plaatfen , veroordeeld werden als

Monopolijlen. Waar op een Ryks -Decreet volgde , 't welk hen bande uit

alle Landen des Duitfchen Ryks. Dit Decreet was opgefteld door den

grooten Rechsgeleerden Suderman. De Koningin had een' bequaamen

Rechtsgeleerden , om voor de Engelfche Kooplieden te pleiten , en de Syn-

dicus van Embden was hem daar in behulpfaam ; maar zy konden het De-

creet niet fluiten, by 't welk deeze nieuwe Maatfchappy van Engelfche

Avonturiers voor een MonopoUiim verklaard was: Evenwel bragt GilpuSy

de Agent der Koninginne, het zoo verre dat de Keizerlyke Ban een wei-

nig werd uitgefleld ; ten minften zoo lang tot dat de Keizerlyk Gezant

de Koningin onderrecht had van deezen handel tegen haare Kooplieden.

De Ban werd cindelyk afgekondigd, doch zy deed weinig quaad. De Re-

geering van Embden en Stade liet de Engelfche Kooplieden hun verblyf in

hunne Steden houden; en toen de Hanfe hen eindelyk uit die Steden deed

verdryven , verhuisden zy naar Hamburg. De Hanfe vervolgde hen daar.

De Koningin Elizabeth den Staat haarer Kooplieden in Duitfchland inzien-

de, deed eene andere Proclamatie afkondigen, by welke den Hanfeatifche

Kooplieden vergund zoude worden op England te handelen op dezelfde voorwaarden

als 2y van te voren gedaan hadden: mits dat de Engelfche Kooplieden dezelfde

Voorrechten zouden genieten , en gerujl hun verblyf mogten houden en handelen te

Stade of Hamburg , of elders binnen 't bevang der Hanfe. De Harfe Steden

waren
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waren zoo verre van vergenoegd te zyn met die afkondiginge, dat zy

alles deeden wat zy konden om Stade en Hamburg van de IJanfe af te fny-

den, en zelfs van het Duitfche Ryk, om dat zy den Engelfchcn vcrblyf

binnen haare Muuren vergunden. Dit voorneemen fielden zy uit, toe

dat zy den uitOag zagen van Koning L'hilips Zeetogt tegen de Engelfchcn

in 1588,' die Koning haar zyne goede dienflen in deczen beloofd heb-

bende.

De Koningin van EiigJand ziende dat zy , niet vergenoegd met die ge-

, lykheid welke zy aangebooden had te fteilen tufTcheii de Hanfe en haare

eige Onderdaanen , zulke buitengewoone middelen in 't werk (lelden,

deed eene andere Proclamatie afkondigen , haar verbiedende Koren , Fic'

tualie, iVapens, Hout, Majten, Kabels, Metaalen, of eenige andere Mate-

riaalen of Alanfchap naar Spanje of Portugal te voeren. Ende toen Koning
thllips zoo genaamde onverwinnelyke Vloot vernield was , begon de

Hanfe te wanhoopen aan haare herftelling in EngLmd; inzonderheid toen

de Vloot der Koninginne feflig van haare Schepen gelaaden met Contra-

bande Goederen van de Revier van Lijfebon had weggenomen. Deeze
goede Koningin was van zin om deeze Schepen weder te geeven , om de

gefchillen tuflchen de Hanfe en haare eige Kooplieden door dit middel by
te leggen : Maar toen zy verflond , dat 'er eene buitengewoone Vergade-

ring te Lubeck gehouden was , om raad te neemen over middelen om zich

van haar te wreeken , deed zy alle de 60 Schepen voor goeden prys ver-

klaaren , uitgenomen twee , die men vry gaf, om deeze quaade tyding

aan de Hanfe over te gaan brengen. De Koning van Polen , het voor de

verongelykte Hanfe opneemende, zond eenen Gezant aan de Koningin;

die met een zeer hoogen toon fatisfadlie eifchte , maar de Koningin
antwoordde zelfden Gezant zoo vaerdig en zoo deftig, dat hy draazag,

dat hy te doen had met eene Vorflin , die zig door geene dreigementen

liet verfaagen.

Het voorgemelde gelukkig verfchil van 19 per cent heeft tot groot voor-

deel voor de Engelfchcn geflrekc, die federt een' vreedfaamen en onge-

floorden Handel in Hoog- en Neder- Duitfchland hébhen gedreeven , en,

door hunne verkeering in die Geweften , eenen weg door de fVitte Zee naar

Jrchangel en Mofcou hebben gevonden. Nu keeren wy weder tot onzen

Schry ver , en zyne verhandeling over de Hanfe Steden.

Brugge drie uuren van de Zee liggende, werd de Faêtoay der Hanfe nnzr

Ant-merpen overgebragt , daar haar Huis
,
genomen met de Gebouwen die

'er aan behooren, het fraaifle Geflicht van de geheele Stad is. Novogrod,

een der vier Faftoryen , is de Hoofdftad van Rusland. De Groot-Hertog

Bajilias veroverde haar op den Koning van Polen in een Jaare 1523, en

bragt den Koophandel van C.ifan daar over. Bergen is de voornaamfle

Kof)pflad en de Hoofdftad van Noorwegen. Lubeck is de Moeder der Hanfe

Steden, en werd in den Jaare 1104. herbouwd, door Adolf, Graaf van

Holflein. Keizer Frederik de ll^e maakte haar tot eene Vry - Stad , en

K k 3 ver-
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vermaard. Hy 'had haar belegerd, met voornemen van haar te ver-^

pielen, maar dit werd hem afgeraaden door Henrik, toen BifTchop vaa
die Stad : Hy verordende haar tot de voornaamtle Markt van Duitfch'

land; zy zou door Schepens geregeerd worden , en verleende haar ver--

fcheide vrydommen , immuniteiten en andere groote Voorrechten, waar

aan zy de andere Hanfe Steden deel gaf. Het was deeze Keizer die haar

een vryen Koophandel verleende , en verlof gaf om Faèloryen op te

rechten te Londen , Brugge , Bergen en [\Iovngroi. Om welke reden de ge-

heele Hanfe haar voor haar Hoofd hield. Hier werden de Raadsvergade-

ringen gehouden, om over zaaken, de Hanfe Steden in 't algemeen be-

treffende , te handelen. Daar was 't dat de Bruns'wykers in den Jaare

1371 en de Vlamingen in 1387 uit de //öm/^ geworpen werden , om dac

zy den Koophandel met nieuwe belaftingen bezwaard hadden ; dit ver-

fchil werd naderhand evenwel bygelcgd. 't Was daar dat de Zce-Rech'

ten, die wy hier ingelafcht hebben, werden gemaakt, en afgekondigj,

in eene algemeene vergaderinge
,
gehouden in den Jaare 1597.

S C H I P S-
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SCHIPS-RECHTEN
E N D E

ORDONNANTIE N.

Geordonneert ende gemaach in de vergadevmge van de

feer oude Hanze -Steden , op den algemeyne Hanzen-

dagh j
gehouden binnen Luheke , in den Jare ons Hee-

ren, 1591»

Gedrild in de Keyferlijcke vrye Rijcks-Stadt Lubeck,

door AfTuerum Kroger. M- D. X C 1 1.

A R T I K E L I.

Schippers geen Schip boui'üen , ten zy hy hebbe allefijn

Mede-Reeders.

TEN eerllen , foo en fal geen Schipper hem onderwinden
van te beginnen eenigh Schip te bouwen, ten zy dat hy

voor allen, by een heeft alle fijn Mede-Reedcrs die met hem
willen bouwen, dewelcke allegader fullen moeten wefen perfo-

nen uyt Hanze- Steden , ten ware dat hy de macht hadde het
felfde Schip alleene op te bouwen, ende ter Zee-waart te voe-

ren, op poene ende verbeurte, na de groote van den ScJiepe,

van een halven Daalder voor yegelijck Laft dat het groot is,

te weten, d'een helft te betalen den Eerbaren Raadt, ende
d'ander helft den Armen , «Sec.

ARTIKEL II.

Schippers met fijn Mede-Reeders overkomen , eerhy Schip hoiiwet.

Ten tweede, al is "'t dat een Schipper alle fijn Mede-Reeders
hadde; foo en fal hy niet beginnen te Timmeren oft bouwen,

ten
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ten 2y dat hy eerll ende voor allen met fijn Mede-Reeders
overkomen is, hoe groot ofte hoe kleyn , dat is te feggen: hoe

veel elle Kiels , hoe veel voeten wijdte , ende hoe veel hooghte

dat boven de Bakken fal hebben , of hoe diepe dat gebonden

fal fijn, op dat \ Schip niet grooter ofc kleynder en zy, dan

de Mede - Reeders 't felfde begeeren te hebben : Waar af een

fchriftelijck befcheyt ofte Charter fal gemaaci<.t worden: Ende
foo wat Schipper daar tegen dede, die fal verbeurt hebben,

voor yegelijcK Laft dat het Schip fal grooter zijn , een oort

Daalders , d'een helft te betalen den Raadt , ende d'ander helft

den Armen.

ARTIKEL III.

"'t Schip niet Timmo^en, noch Wcindt, &c. verbeteren, fonder
ivetenjlimp oft wille van de Reeders.

Als een Schipper met fijn Mede-Reeders een Schip heeft, foo

en lal de Schipper aan 't felfde Schip niet Timmeren oft beteren

,

nogh eenigh gewandt daar by voegen oft brengen, fonder we-

tenfchap ende wille van de Mede-Reeders, ten zy dat hy in

vreemde Landen ware, ende bewijfen konde, dat de groote

noot vereyichende ware , dat men 't Schip , oft het Schips-

gewandt foude moeten beteren , foude hy anderfints dat goede

Schip deur die Zee brengen ende voeren : Ift dat de Schipper

hier tegen doet, de Mede-Reeders en lullen geenfints gehouden
zijn in defe onkoflen yet te gelden, &c.

ARTIKEL IV.

Reeders by den Schipper te voegen, om te raden alsmen

bouwen Jal.

Als een Schipper, met wetenfchap ende wille van fijn Mede-
Reeders, wil oft lal bouwen: Dan füUcn de Mede-Reeders,
gehouden zijn den felfden Schipper by te voegen een oft twee

van de Mcdc-Reeders, die den Schipper mogen helpen op 'tal-

der profijtlijckfte , alle 't gene dat daar toe van doene oft van

noode is, ten eynde dat alle faken met de minfte onkoflen ge-

Ichieden
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fchieden mogen, op poene van twintigh Daalders, den Schip-

pers te verbeuren.

ARTIKEL V.

Reeders geen Waren op tijdt koopen. Sec. tot Schips behoef.

Ende aangefien oock fomtijdts bevonden wordt , dac de

Mede-Reeders iiyt grooter eygen bate, d'eene Hout, d'ander

Yfer, Vidualie, ende anderiints boven de redelijckheyt aan-

flaat, tot grooten laft van de Reeders, die gereedt geldt moe-
ten geven: Soo fal dit Artijckel, foo wel op den Schipper als

de Reeders , in defer manieren gereftringeert zijn : als dat een
yegelijck. Reeder hem fal van nu voortaan daar voor wachten

,

ende niet Tonder confent van een ofte twee van de Reeders ende
van den Schipper, eenige Waren op tijdt koopen , dewelcke

alle fulcke dingen tot eenen betamelijcken prijs, ende na des

Schippers belle verftant , fuUen fchuldigh zijn te aanveerden.

Wat nu alfoo by den Schipper , ende lijn by-gevoegde Mede-
Reeders van den Schepe in-gekocht wordt, dat ial moeten
neerftigh, van wie, ende hoe diere dat gekocht is, in rekenin-

ge gebrocht worden , &c.

ARTIKEL. VI.

Schriftelkk over -geven, ivat ende hoe vele men tot de

reyfe behoeft.

Defgelicks fal oock gefchieden, alsman in Gods Name, een

Schip wil uyt reeden, alle d'welcke met wetenfchap ende wille

van de Mede-Reeders gedaan fal werden. Men fal oock fchrif-

teliclc over-geven, wat, ende hoe vele men behoeft, ende van
noode heeft tot de reyie , ende op dat alfiilcks foude mogen met
voordeel ingeis.ocht worden, foo iiillen de Reeders, een ofte

twee van de Mede-Reeders den Schipper by ftellcn, op poene
ende verbeurte voorleyt, (Sec.

LI AR-
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ARTIKEL VII.

Schipper fal den bejlen koop foecken.

Als een Schipper alhier oft in een ander Hanze -Stadt yet

fal koopen , tot behoeft van den Schepe , foo fal hy alle neer-

ftigheyt doen om te krijgen den beften koop die liem mogelijck

is, ende fal 't terilont getromvelijck op-fchrijven , met naam
ende toe-naam, van wien ende waar hy alfiicx gekocht heeft,

op dat de Schipper vry blijve van quaadt vermoeden , &c. En-
de ifl dat de Reeders den Scliipper oft Schrijver daar in onge-

trouwe bevinden , fiilcks fal voor diefte gehouden ende geflraft

worden, &c.

ARTIKEL VIII.

Vracht ofte Goet niet 'verjlcken oft verfwijgen.

Indien oock eenigh Scliipper ofte Bootsgefelle eenige Vracht
ofte Goet verfteeckt ofte verfwijgt, of eenige lijf-tocht verkoch-

te ofte wegh - fchoncke , of oock yet anders hoe 't felfde ge-

noemt magh wefen , ende den Reeders daar af geen goede
rekeninge en geeft : Sulcks fal den genen die dat doet, als

diefte gerekent , ende gellraft worden , &c.

ARTIKEL IX.

Lijf-tocht in Rekeninge te brengen, ten prijfe als Borgers
koopen.

Aangefien dat oock bevonden ende gemerkt wort , dat by
fommige Schippers de rekeninge van de uyt-reedinge ende Lijf^

tocht , als fijn vleefch ende andere faken , veel dierder in reke-

ninge gebrocht worden , dan ons Borgers die anderfints in haar-

lieder huyfen krijgen konnen : Oock alsmen 't felfde foude ko-

men te onderfoecken , foo en foude by avonture altijdts foo

veel Lij f- toch ts in de Schepen niet gevonden worden, als wel

in rekeninge gebrociit wort, waar uyt wel te vermoeden ftaat,

dat niet alleene de Schipper , maar oock de Reeder , in haar

lieder huyfen 't geheel Jaar langh gefpijfet worden , &c.

Daarom^
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Daarom ten eynde dat dit quaat vermoeden foude geweert

worden, ende datmen op d'onfchuldige niet en loude eenigh

quaat vermoeden hebben, lbo fal Schipper ofte Schryver, niet

fonder reden, als zy haarheder Vleeich, ende ander Lijf-tocht

tot behoeve van den Schepe gaan koopen, met henUedcn ne-

men, ten minllen een oft twee van fijn Mede-Reeders : Welck.

Vleefch fal in des Reeders fpijclcer oft Huys gefouten ende be-

waart worden , tot dat de Schipper 't felfde doet t\Schepe voe-

ren , ende alsdan fal oock ten mmflen een van de Reeders te-

genwoordigh zijn, als die Lijf-tocht in 't Schip gedaan wordt,

om te fien wat voor Lijf-tocht t' Schepe gevoert wordt, op
dat daar deur alle quaadt veraoeden foude mogen verhoedt

worden , &c.

ARTIKEL X.

Schipper geen Scheeps-lijf-tocht 'verkoopen.

Geen Schipper en fal oock van fijn Schips-lijf-tocht verkoo-

pen, zijnde buyten Lande, oft op Zee, ten ware dat yemant
op Zee zijnde, die foo feere van noode hadde, datman hem
uyteen Chriftelijck mede-lijdeneenige eetelijcte W^ro. over liete,

om hem uyt hongers noodt te verloiTen , ende in 't leven te

beiiouden , &c.
Alaar als fulcks gefchiedt , foo fal de Scliipper 't felfde in

rekeninge brengen. Want indien de Schipper eenige cete-

lijcke Ware ofte Dranck geraackt te verkoopen, Ibnder 't

geit dat daar afkomt, in rekeninge te brengen, 't felfde fal

voor ongetrouwigheyt gehouden, ende geftraft worden.

A R T I K E L X I.

Scheeps Lijf-tocht^ de Reeders overleveren^ na dat

de reyfe gedaan is.

Als nu het Schip wederom t'huys is gekomen, dan is de Schip-

per fchuldigh , zyn over-gebleven Schips Lijf-tocht den Reeders

ongecyfcht over te leveren.

Lis AR-
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ARTIKEL XI L

Schipper moet hetn klaar maken , om binnen tivee ofte drie

dagen als den mnt goet ivaayt , te varen.

Aangeflen oock dat onder veel Schippers groote onachtfaam-

heyt ende verfuymtheyt bevonden ende gemerckt wort , tot

groote fchade ende achterdeel van den Koopman, waar deur

oock dickwils de reyfe verfuymt wort, ende des Koopmans
Goet, fonderlingc het Graan geheel te niete gaat ende ver-

derft, te weten deur lanckfame uyt-reedinge, waar deur oock

menigh Koopman hem heeft ontfien ende onthouden van yet

in onfe Schepen te laden, te meer om datmen eertijdts heeft

bevonden , dat fommige Hollanders, ofte oock ander' meer,
die alfoo groote Schepen voeren als onfe Schepen zijn , wel
tweemaal laden ende lolfen konnen , eer eenige van den onfen

geladen hebben. Ende dat noch meer te beklagen is , als fom-

mige van lieniieden hun Schepen fchoon geladen hebben, en-

de alle Lijf- tocht en ander nootdruften t'fchepe hebben, foo

en mogen die in 8 of 9 dagen daar na , al is de wint goet ende

fchoone , van iiier niet gebrocht worden , 6cc.

Waarom ge -ordonneert wordt, dat van nu voortaan een

yegelijck Schipper lijn faken alfoo zal fciiicken, fijn Lijf-tocht

intijds beforgen , ende met fijn Reeders rekenen ende klaar ma-
ken, oock fijn Volck hun huure geven, op dat hy het laatfiie

Goet in-genomen hebbende, oftteh langhflen binnen twee ofte

drie dagen daar na, foo verre de wint eenighfints goet is, mach
fzeyle gaan, op de poene oft verbeurte van vijftigii Hongerfche

Ducaten»

Maar in gevalle oock eenigh Rceder onachtfaam oft dralende

ware , in 't geit van der uyt-reedinge te geven ,, die zal in dcfelf-

de boeten vervallen zijn, ende fal de Schipper mogen op des Ree-
ders gedeelte Bomerye-geldt opnemen , ten eynde dat hier deur

de Schipper niet op-geiiouden en werde. Sullen oock weder-

omme de Kooplieden waarnemen den tijt die de ge-ordonneerde

Vracht-meefters hun fullen gefiielt hebben, om haar lieder Goe-
den t'Schepe te feynden , want ift dat zy daar in onachtfaam

yallen, foo en fal de-Schipper daar na niet wachten, nochtans

U.
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fal even-wel de Koopman hem fijn volle Vracht betalen, foo

verre als de Schipper hem fijn ruymte wijfet, oft op de plaatfe

ledigh voert.

A R T I K E L X 1 1 1.

Schipper Rekeninge doen , ende alle de Reeders de -wete

te doen.

Als de Rekeninge den Mede-reeders ial gedaan werden , dan

lal de Schipper alle de Mede-reeders de wete daar afdoen,
waar oock alle de Reeders fullen bykomen , ende indien yemant
yct anders noodtfakelijclc te doene hadde, die lïil een ander in

fijn fi:ede feynden, otte yemant van fijn Mede-reeders volle

macht geven , op poene ofte verbeurte van twee Daalders , te

weten , den eenen Daalder den Schepe ten beften , ende d'ander

den Armen, fonder genade. Wordt oock yemant van de Mede-
reeders daar toe verlbcht , ende daar niet en komt , ofte yemant
van fijnen t'wegen , defclve fal fchuldigh zijn voor goet te hou-

den alle 't gene dat de tegenwoordige in dien gevalle fullen ge-

handelt ofte gedaan hebben , &;c.

ARTIKEL XIV.

Goedt niet laden oft mede nemen fonder wete ^^an de

Mede - Reeders.

Geen Schipper en fal voor hem felve alleene , oft meC
een, ofte meer van de Mede-reeders, eenig Goet of Koopman-
fchap laden, innemen ofte voeren, fonder wete van d'ander''

Mede-reeders, fonderlinge als daar eenigh voordeel voorhan-

den is, maar fal de Schipper alle de Mede-reeders 't felfde te

kennen geven ; want aangefien dat de Reeders alle t' famen ree-

den, foo ift oock wel behoorlick dat zy alle t' famen het profijt

genieten. Ift dat yemandt hier tegen dede , dien fullen alfulcke

Goederen verbeurt zijn , ende fal daar-en-boven na gelegentlieyC

van der fake geftraft worden, &c.

IL.r 3 . A. R-
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ARTIKEL XV.

Schipper hem misgaande , mogen de Mede-i'eeders den

Schipper afJleUen.

Ift dateenigh Schipper hem felven misginge tegen fijne Mede-
reeders, fulcks dat die Mede-reeders behoorlijcke oorfake Jiad-

den , om den Schipper af te itellen , dan fuUen de Mede-reeders

macht hebben om den Schipper af te fetten , mits hem betalen-

de fijn Schips gedeelte , gelijck de Mede-reeders haarlieder deel

gekoll heeft, &c.

ARTIKEL XVI.

Schipper niet aan-nemen^ ten zy dat hy toont goet befcheyt

'van Jijne vorige Reeders wel gedient te hebben.

Van nu voortaan en fal geen Schipper, die van buyten hier

in Stadt komt, oft oock binnen der Stadt woonachtigh is, en-

de van te voren eenigh Schip gevoert heeft, aangenomen wor-

den, ten 2,y dat hy van fijne Reeders, die hy daar te vooren

gedient heeft , goedt befcheyt oft bewijs heeft , hoe dat hy met
"wetenfchap ende wille, ende met goede danckweerdige reke-

ninge van zijn Reeders gefcheyden is, op poene ofte verbeurte

van dertig Daalders , by den Reeders te geven , &c.

ARTIKEL XVII.

Schipper zijn hiiure accorderen met de Reeders^ ende dan
den Schipper tegen den Stuurman.

Aangefien oock dat de Pilooten oft Stuurlieden groote ofte

hooge huure af-dringen, ende dat den ScJiipper metter huure

den Stuurman volgt : foo en fal van nu voortaan geen Schipper

aangenomen worden, oft de Reeders fuUen al voren fijn huure
maken op alle Vaar-wateren : foo fal dan den Schipper tot fijn

eygen ende zijn Reeder profijt , en met hun weten , met den Stuur-

man huure maken. Op posneende verbeurte als voren, by den Ree-
ders te verbeuren , &c. Ende 't gehuurde Volck fal foo haaft als den
Schipper dat in fijnen, koll neemt, van ftonden aan zijn Her-

berghe
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berghe in 't Schip nemen, ende geen ander Herberghe fbecken

noch Jiebben, &c.

ARTIKEL XVIII.

Admiraalfchap niet breken.

Aangefien datter veel Admiraalfchappen gemaackt worden,
ende weinig gehouden , foo wie nu Admiraalfchap breket ende

dat daar over yemandt genomen wort , dan fal den Schipper

die dat Admiraalfchap heeft gebroken , gehouden zijn de fehade

met fijn eygen goet te betalen, maar heeft hy 't geldt niet, foO'

fal liy dat boeten moeten met het gene dat hy Iieeft.

A R T I K E L X I X.

Schipper BoGtsgefellen huuren^ ende hoe.

Geen Schipper en fal van nu voortaan geen Baotsgefellen

huuren, wat namen dat zy oock voeren oft hebben moghen,
ten zy dat zy hebben henlieder behoorlijcke Pafpoort van haar-

lieder voorgaande Schippers , met de welcke zy gevaren heb-

ben, op poene ende verbeurte van twee Daalders voor yege-

lijcke perfoone , die hy fonder Pafpoort fal met hem nemen,
d' een helft tot profijte van het Sciiippers Ambacht , ende d'an-

der helft voor den Armen, &c.
Maar alfoo die vreemde ende verre gefeten Schippers niet en

zijn over al bekent, ende oock eensdeels niet en konnen, waar
uyt groote ongerechtigheyt ende bedrogh foude m.ogen rijfen :

foo fal den Ouder-mannen van Schippers Ambacht in den Ste»

den belaft worden, den Bootsgefellen alfulcke Pafpoorten vry
ende vranck te verkenen , fonder yet daar voren te betalen

:

"Waar onder niet en fal worden verftaan, datmen in der noot,-

buyten Lande zijnde, niet en foude mogen na gelegentheyt,

eea vreemde Bootsgefelle fonder Pafpoort aannemen /&;c.

A .R=
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ARTIKEL XX.

Schipper fal fijn Vokk Pafpoort geven.

Geen Schipper en fal fijn Volck Pafpoort weygeren, ten ware

dat "'t felfde zich foo onredelijcken in fijn Schip , ofte anderfins

gedragen hadde, dat zy geen Pafpoort weerdigh en waren: ende

ilt dat zy, dien aangaande, met en konnen over een komen,
foo fal 't gefchil geftelt worden tot kenniffe van 't Schippers

Ambacht, waar verklaart fal worden oft zy weerdigh zijn Pas-

poort te Jiebben ofte niet, op de pcene ende verbeurte voor-

feyt: ende foo verre dat zy aldaar nie:t en konnen vereenight

worden ende over een komen , dan M 't gefchil geftelt worden
tot kenniffe van der Overheyt , &c.

ARTIKEL XXI.

Schipper op vremde Flaatfe Winter lage leggen.

Als een Schipper foude moeten op vreemde Plaatfen een

Winter-lage houden-, ofte anderfints op yegelijcken tijdt flille

leggen, foo en fal geen van de Bootsgefellen van den Schepegaan
fonder confent, op poene oft verbeurte van fijn halve huure:

Daar af fal toe-komen d'eene helft den Schippers , ende d'ander

helft den Armen, (Sec.

ARTIKEL XXII.

Bootsgefellen en fullen den Schipper niet dringen tot

me£rder huure.

Insgelijcks als de Schipper fil fijn Bootsgefellen redelijckerwijs

alle den Winter langh, ofte op eenige ander tijden onderhouden
hebben, dan fullen zy den Schipper niet mogen dringen tot

meerder huure te geven , op poene ende verbeurte van de halvs

liuure, ende voorts op llraiïe van den Eerbaren Raadt.

mm
AR-
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ARTIKEL XXIII.

BootsgefcUen niet van den Schepe varen op Ancker

liggende, dan met oorlof.

Geen Bootsgefelllen en fullen van de Schepe gaan of varen

,

als xy op ancker oft anderfints liggen, op wat plaatfe oft ge-

wefte dat zy oock zijn , fonder oorlof van den Schipper,

Schryver, Stuurman, oft Hoogh-bootsman, op poene ende ver-

beurte, yegelijclv Perfoon van een halven Daalder.

ARTIKEL XXIV.

BootsgefeUen aan Landt, op den Boot ofte Schuyt paffen.

Desgelijcks als den Schipper met fijn Volck aan Lant vaart,

dan fal fijn Volck fchuldigh zijn, op den Boot ofte Scliuyte te

paffen: Ende ill dat den Schipper dat felfde, aan Lant zijnde,

van doene heeft , 't ial hem daar in moeten gewilligh zijn.

Ende foo haaft als den Schipper de BootsgefeUen gebiedt

t'ichepe te varen, ende daar-en-boven dan yemandt aan Landt
blijft, ende dien avondt ofte nacht niet tTchepe en komt,
die fal fijn teer-kolt verbeurt hebben , ofte met gevangeniffe

geftraft worden, &c.

ARTIKEL XXV.

BootsgefeUen verbeteringe geven, ah de Reyfe verandert.

Als een Schipper zijn BootsgefeUen heeft gebuurt op Vrank-
rijck, ofte elders waart, ende 't geviele dat den Scliipper van
fijn Reeders, oft van eenige andere advijs krege, dat zy ver-

moeden dat op een ander plaatfe beter profijt te doene ware,
foo fullen zy den Schipper moeten volgen , dies fal den Schip-

per henlieden verbeteringe van loon beloven. Maar ift dat zy,

de beteringe van den loon aangaande , niet en konnen t' famen
eens worden, foo fal beteringe van den loon ftaan tot kenniffe

ende feggen van goeden ende onpartijdige Schipvarende Man-
nen, oft van den Ouder-mannen , foo wanneer de reyfe ten

M m eynde
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eynde is gebrocht , &c. Ift dat yemandt hier tegen doet, ende

eenige muyterye vóorftelt , die fal als een Miiyt-maker geflraft

worden, &c.

ARTIKEL XXVI.

Op de Wacht gejlelt^ niet Jlapen.

Zoo wie op de Wacht geflelt ïijnde : flapende bevonden

wordt 5 die fal in de BuiTe geven vier fchellingen Lubecks , ende

in ander vreemde plaatfen zijnde , de weerde van dien , tot pro-

fijte van den Armen.
Zoo wie flapende vint den genen die op Wacht geftelt is,

ende fulcks niet aan en brenght, maar verfwijgt, die fal twee

fchellingen in de BufTe geven.

ARTIKEL XXVII.

Boot ofte Schuyt niet los maken ^ fonder oorlof.

Geen Bootsgefelle en fal hem vervorderen den Boot ofte

Schuyt los te maken, fonder oorlof van den Schipper ofte

Stuurman, op flraiFe van gevangenilTe.

ARTIKELXXVIIL
Tc flraffen , die bun verhum-en , daar voor zy niet en

mogen bejlaan.

Aangefien datter oock groote fauten gefchieden, daar deur

groote fchaden gefchieden, als dat dickwils fommige liun uyt-

geven voor Stuurlieden, Hoogh-bootsmannen ofte Officiers,

die daar voren niet en mogen flaan oft dienen, alfulcke ful-

len haarUeder huure verbeuren, ende na dat zy de reyfe ful-

len volbrocht hebben, na gelegentheyt van der fake geflraft

worden , foo verre Schipper kan goet doen met twee Man-
nen met eeren, ofte met fijn Volck, dat de Bootsgefelle niet

nut oft gefchickt genoegh en ware , om te bedienen 't gene

daar voor hy hemfelven heeft uytgegeven, &c.

AR.
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ARTIKEL XXIX.

Bootsgefellen-Huure in drie deelen te betalen.

Aangefien oock dat die Bootsgefellen fomtijdts hun moet-
willigh tegen den Schipper Hellen, na dat zy haarlieder volle

huure ontfangen hebben : foo en fal van nu voortaan geen Schip-

per fijn Bootsgefellen haarlieder huure betalen , anderfints dan
in drie deelen , te weten , een deel als hy af-vaart , ende een
ander deel als hy loflet, ende het derden-deel als de reyfe vol-

brocht is, op poene ende verbeurte van thien Daalders, den
Ambacht van den Sciiippers te betalen, &c.

ARTIKELXXX.
MoetmUigheyt tegen den Schipper.

lil dat een oft meer hun moetwilligh tegen den Schipper flel-

len, ende ongetrouwe bevonden worden: Dan fal den Sciiip-

per macht hebben t' fijnder gelegender tijdt den felfden aan

Landt te ftellen , aldaar eenigh Volck. woonachtigh is , waar
tegen d'ander Bootsgefellen henlieden niet en liillen llellen,

maar helpen den Schipper fijn reyfe volbrengen, op verbeurte

van haarlieder huure, ende voorts op hooge ftraiïe van der

Overigheytj &c.

ARTIKELXXX I.

Bootsgefellen in breucke 'vallende

Zoo wanneer de Bootsgefellen in de breucke vallen, ende
dat alsdan d'een tegen den ander niet getuygen en wil, dan
lal den Schipper by fijnen eedt gevraagt worden, ende ful-

len de genen die daar de breucke ichuldigh zijn , alfoo geftraft

worden. Indien 't oock gebeurde dat d'een den ander i'.chepe

2,ijnde, doodt iloege, den Schipper fal den doodt-flager in "'t

yler üaan, ende brengen voor d'eerfiie Gerichte, om alloo na
gelegentheyt van der iake geftraft te worden, &c.

Mm a AR-
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ARTIKEL XXXII.

BootsgefeUen geen gajlen houden , fonder ivetenfchap

van den Schipper.

De BootsgefeUen en fiillen oock tTchepe geen gaflerye hou-

den fonder wetenfcliap ende wille van Schippers , op poene

ende verbeurte van haarlieder halve huure , <Scc.

ARTIKELXXXIII.
Bootsgefel fijn Wijf des nachts niet Scheep houden.

Geen van de BootsgefeUen en fal 's nachts fijn Huysvrouwe
by hem in 't Schip houden, op poene ende verbeurte van eenen

Daalder.

ARTIKELXXXIV.
Niet fchieten fonder bevel.

Geen Bootsgefel en fal fchieten fonder bevel van den Schip-

per , ende ill dat yemant daar in beflagen wort die fal dat kruy

t

ende loot dubbel betalen, &c.

ARTIKEL XXXV.

Geene hreucke verfwijgen.

Ift dat de Schipper alfulcke breucken , die, gelijck voren ge-

feydt is, fouden mogen vervallen zijn, als de reyfe volbrocht

is , geraackte te verfwijgen , die fal verbeurt hebben vijftigh

Daalders , d'eene helft tot profijte van den Gerichte , ende die

ander helft voor den Armen, &;c.

A R.
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ARTIKEL XXXVI.

Tegen Fry-buyter ter ivere te /lellen.

Als een Admiraalfchap is gemaackt, ende ''tgeviele datter een

Vry-biiyter aan boort qiiame, foo fal alle 't Schipsvolck fchiil-

digli zijn liun ter were te ftellen, op de verbeurte van lienlieder

huiire : Ende ift dat yemant daar deur gequetft oft verlemt wort,
die Talmen doen genefen , ende fal als Jiaverye op 't Schip ende
Goederen gerekent worden. Maar indien hy tot fuicker on-

fterckheydt geraackte te komen, dat hy lijnen koft niet meer
en foude vereienen ofte winnen konnen , dan fal hem lijn vry-

broodt, foo lange als hy leeft, gegeven worden, &c.

ARTIKEL XXXVI L

Bootsgefellen in noot niet willen helpen.

Ende indien goet gedaan magh worden, dat eenige van de
"Bootsgefellen , in fulcken grooten noodt, den Schipper niet en
hebben willen helpen, ofte ontfet doen, ende dat daar over

het Schip genomen wort, defelfde fal openbaarlick aan eenen
ftake met roedeji gegeeffelt worden.

ARTIKEL XXXVII L

Bootsgefellen in noot geholpen.

Maar indien bewefen oft goet gedaan wort, dat de Bootsge-
fellen in alfulcken noodt hun befte gedaan hebben, ende ge-

willigh zijngeweeil: ende dat den Schipper fulcks heeft verfuymt,

ende niet en heeft willen vechten, dan fal den Schipper van
dien tijdt voort, niet meer gelooft wefen eenige Schepen te

voeren, maar eerloos geacht worden, ende voor geen Man met
eeren gehouden worden, &c.

M m 3 AR-
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ARTIKELXXXIX.
BaJlaJl wercken ter Plaatfen , daar die is ge-ordonneert.

Aangefien oock dat menigmaal door luyheyt ende onacht-

faamheyt van de Bootsgefellen , den Ballalt niet en wort ge-

broclit ter plaatfe die daar toe ge-ordonneert is, maar in 't wa-

ter geworpen , tot grooter fchade van de diepte : Soo fal van

nu voortaan daar op een beter toe-ficht genomen worden , ende

fal den Ballaft op fijne ge-ordonneerde Plaatfen gebrocht wor-

den, op de Ilraffe van yegelijcker Stadt Overigheytj&c.

ARTIKEL XL.

Bootsgefellen aan Landt gejlagen, ofte gequetfl -werden

'tGefchiet oock wel dat die Bootsgefellen fonder oorlof aan

Landt gaan, ende geflagen ofte gequetfl: worden, maar dan

en is de Schipper niet gehouden die te doen genefen. Maar

febeurt fulcks in 't doen van fijnen arbeydt ofte handel, dat

eeft een ander oorfake, als dan moet hy die doen gene-

fen, &c.

ARTIKEL XLI.

Schade gefchiedende door af-wejen van Bootsgefellen.

Indien eenige groote fchade gefchiedde deur het af-wefen uyt

denSchepe van eenigh Bootsgelèlle, ifl; dat die de middel niet

en heeft om de fchade te voldoen , hy fal daar voren jaar ende

dagh tot Water ende Broodt gevangen liggen : Ende indien

deur fulcks zijn af-wefen 't Schip geraackte te fincken, ende

datter yemant in 't Scliip doot blijft , die fal aan zijn leven ge-

llraft worden, &c.

^^

AR-



OUDE HANSE STEDEN. II. Hoofdst. 279

ARTIKEL XLII.

Bootsman hem onredeJijck dragende ^ mach men oorlof geven.

Ifl: dat de Schipper eenigli Bootsgefelle krijgt in fijnen kofl,

die hem eer hy af-vaart, onredeüjck draagt, ende men fulcks

kan bewijfen, hy magh hem wel oorlof geven. Maar ift dat

hy liem behoorlijck draagt , ende dat de Schipper hem fonder

fchult oorlof geeft, dan fal hy hem gehouden zijn te betalen,

ende te voldoen het derdedeel van de huure dat hy foude moeten
gereet ontfangen , ende dat uyt fijn eygen borfe , fonder 't felf-

oe de Reeders in rekeninge te brengen , «Sec.

ARTIKEL XLII I.

Bootsman niet oorlof te geven fonder redelijcke ende

ivettelijcke oorfake.

lil dat een Schipper fonder redelijcke ende wettelijcke oorfake,

ïijn Bootsgefelle oorlof geeft, 't zy in Vlaanderen ofte elders,

daar men eerft loifet , of anderwerf wederomme ladet , dan fal

de Schipper fchuldigh zijn hem te betalen fijn volle huure ende
teer-koften, &c.

Ifl dat oock de Bootsgefelle begeerde oorlof te nemen van
fijnen Schipper , als de halve reyfe gedaan ware , dan fal insge-

lijcks de Bootsgefelle fchuldigJi zijn den Schipper de geheele

huure ende teer-kofl te betalen , &c.

ARTIKELLXIV.
Bootsman ofte Offifier wegh- hopende.

Ifl dat eenigh Bootsgefelle ofte Ofïi9ier, na dat hy de halve

huure heeft ontfangen, uyt den Schepe wegh loopt, denfelf-

den fal, als hy gekregen wordt, tot een flraire, ende anderen

tot een exempel , een brandt-merck op de kaack gebrant wor-
den, &c.

A R.
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ARTIKEL LXV.

Schip brekende zijn de Bootsgefellen hulpe fchuldïgb.

Ift dat de Schipper geraackt Schip-breucke te lijden , dan 2ijn

de Bootsgefellen gehouden 'tGoet Takels ende Touwen te hel-

pen bergen, waar voren de Schipper henlieden een redelijck

bergh-gelt fal geven : maar heeft hy geen geit foo moet hy hen-

lieden weder brengen ter plaatfen daar hy die gekregen heeft,

foo verre als zy hem willen volgen. Maar helpen zy hem niet,

foo en is hy niet gehouden henlieden eenige huure, oft yet an-

derfints te geven, als 't Schip verlorenis, «Sec.

ARTIKELXLVI.
Scheepsvolck fieck wordende.

Ifl dat yemandt t' Schepe fieck wordt , den Schipper is fchul-

digh den felfden uyt den Schepe te laten brengen , ende in een

Herberge te leggen , ende oock hem licht te geven , daar-mede

hy by nachte fal mogen fien , ende oock met een Bootsgelèllé

oft yemandt anders doen bewaren, ende oock van fpijfe ende
dranck hem voorfien , gelijck hy in 't Schip heeft , ende gelijck

de fiecke gebruyict heeft als hy gefont was, meer en is hem de
Schipper niet gehouden te geven : ook en is de Schipper niet

fchuldigh na hem te wachten, maar magh wel t'zeyle gaan,
want ill dat hy weder gefont wort , hy fal zyn geheele huui-e

genieten, ende ift dat hy llerft, dan lullen fijne Erfgenamen
fijn huure onttangen , &c.

AANMERKING.
De Spanjaarden handelen hunne zieke Matroozen harder , en 'waarlyk onrecht-

vaerdiglyker dan eenig ander Folk duet: zvant zy beiaalen hun geene Gage, noch

onderhouden hen, ofzy moeten andere betaaien die in hunne plaat/e dienen. En,
dat noch erger is , zoo geduurende hunne ziekte het Schip of de Goederen eenige

fchade lyden , zyn de Matroozen die krank zyn, gehouden vergoeding te doen j

hunne ziekte geene vcrfchoning voor hun zyndc, volgens het Labirinto de Co-

mercio, l. 3. cap. Navigantis , num. 18.

AR-
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ARTIKEL XLVII.

BootsgefeUen oproer ende ve?'botidt tegen den Schipper

makende.

Ift dat eenige Bootsgefellen oproer ende verbondt maaken
tegen den Schipper, ende hem foo verre dwingen, dat hy fon-

der eenige fonderlinge noodt in een Haven moet loopen daar

hy niet en foude behooren te wefen, met verlies oft fchade van
Schip ende Goedt , ende dat zy hem dan tegen zynen danck
ende wille ontloopen, defelfde gekregen zijnde, fullen lijflick

geftraft werden.

ARTIKEL XLVIIL

Schipper fal den Bootsgefellen geen oorfake geven tot

oproer^ ^c.

De Schippers fullen ook wel toefien , dat zy felfs den Boots-

gefellen geen oorfake en geven tot moetwille ende oproer , ende
een yegelijck van henlieden laten volgen haarlieder wel verdien-

de ende befproken huure , fonder eenigh aftrekken oft befnijden

,

waar af dickwils klachte vallet : Ten ware dat by voorgaande
aanhooren ende goet duncken van de Mede-reeders van derx

Schepe, na dat de reyfe volbrocht is, yemandt om fijn verfiens

willen , yet foude moeten afgetrokken worden.

ARTIKEL XLIX.

^Een Schipper d"ander Schippers- Volck onder-huurende.

Ende aangefien dat dickwils gevonden wort dat d'een Schip-

per den ander fijn Volck onderhuurt , niet tegenflaande dat zy
eenigen tijt in fijnen koll: zijn geweell, 'tzy deur groote huure
te geven oft deur fchoone woorden : foo fal alfulcke Bootsgefel-

le den Schipper dien hy verlaat, geven die halve huure die hy
bedongen heeft, ende de Schipper die hem alfoo onderhuurt fal

verbeurt hebben thien Daalders , d'een helft te betalen den Hee-
ren, ende d'ander helft den Ambacht van den Schippers.

N n AR-
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A R T I K E L L.

Schippers buyten V Landts van hooger handt aangehouden ,

oft op Vracht ivachten.

Ift dat ook gefchiedt dat een oft meer van onfe Schippers buy-

ten 's Lants deur machtige Heeren , oft eenige Overigheydt

aangehouden werden , oft dat zy by faute van Zout moelle op
Vracht wachten, ofte ook. om ander oorfaaken, na het goedt-

duncken van den Schippers, tot profijte van henlieden Reeders,

moefle flille hggen , ende dat als dan de Bootsgefellen befonder

ligge-geldt hebben , foo en fal de Schipper , midts dat hy hen-

lieden middeler tijdt met fpijfe ende dranck lal onderiiouden

hebben , niet gehouden zijn noch ook vermogen alfulcken geldt

te geven. Ende indien de Schipper gedrongen werdt den
Bootsgefellen verbeteringe te geven, foo fal het ftaan tot ken-

nifle ende feggen van goede Mannen, ter eerfier plaatfe daar

men fal loiTen , oft zy dat fuUen hebben oft niet. Ende ifl dat

yemandt van de Bootsgefellen daarom geraackte van den Schepe

te lopen , die fal na 't goedt-duncken van der Overigheyt , aan

fijn Lijf gellraft worden.

ARTIKEL LI.

Schipper fal den vierden Penningh hebben van Geit ofte

Gefleenten te voeren^ ^c.

Ift dat eenigh Schipper gegeven wort in bewaringe om over

te brengen eenigh koftelijck gefteente, geit ofte yet anders gelt-

weerdigh, voor een feker bedinget drinck-gelt, d'welcke hy
meer moet gade flaan dan ander vracht-goeden, daar af fal hem
komen de vierde Penningh, ende ook niet meer gegeven wor-

den, d'ander drie overfchietende Penninge fullen den Reeders

van den Schepe volgen , mits dat de Schipper in fijn Cognofle-

ment daar voren heeft verbonden, ende te pande gefielt het

Schip met alle fijn toe-behoorte, 'twelcke alleene den Reeders

toe-komt.

AR.
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ARTIKEL Lil.

BootsgefeUen V Zout by een vegen.

Oock fuUen van nu voortaan, als voor de Stadt fuUen Pramen
ofte Lichters met Zout gebrocht worden, de Reeders onder
henlieden malkander leveren, des fal de Schipper in yegelijcke

Prame oft Lichter een van fijne BootsgefeUen fchicken ende ftel-

len, om ^t Zout by een te vegen, ende ook om gade te flaan,

dat de eenen foo wel als den anderen te rechte gemeten wort

;

oock fal liem de Schipper , of yemandt ander van fijnen tVe-
gen op fijn Schip vinden , op poene van de Overigheyt , &c.

ARTIKEL LUI.

Lijf-tocht de?' BootsgefeUen op de reyfe,

Aangefien ook dat over een langen tijt herwaarts , aangaande

de Lijf-tocht van de BootsgefeUen , tot grooter befwaaringe van
de gemeene Reeders van den Schepe, alderhanden ongeregelt-

heden gefchiet zijn , foo fal daar mede gehandelt worden als hier

na volgt. Als dat geen BootsgefeUen die na Spaengien oft

Vranckrijck fuUen zeylen, eenige Lijf-tocht fullen genieten in 't

derwaarts zeylen. Maar als de Schepen volkomelijck fullen in

Spaengien geladen wefen met Zout oft Vracht-goeden , dan
fullen de Schippers henlieder BootsgefeUen de vrye koll geven.

Ende als deur de dierte van 't Zout , of by gebreke van Vracht-
goet, de Schepen niet volkomelijck geladen en worden, dan
lullen de BootsgefeUen gehouden zijn haarüeder eygen Lijf-tocht

felfs te koopen ende betalen. Ende ift dat de Schipper hen-
lieder eenigh geit daar toe leent, dat fal hy henlieden aan haar
huure korten, als zy ter plaatfen komen daar men loflen moet,
oft hy fal 't van den fijnen milTen , ende geenfints den Reeders
in rekeninge brengen. Maar op de Schepen die in Vranckrijck

laden, fullen altijts de BootsgefeUen henlieder Lijf-tocht felfs

betalen , &c.

Oock en fullen geen BootsgefeUen haarlieder Lijf-tocht ver-

koopen , dan alleene ter plaatfen daar 't Schip geloft v^ert :

N n 2 ;Maar
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Maar de Reeders van den Schepen fullen altijts de naafte lijn

,

als zy de Lijf-tocht van de Bootsgefellen begeeren te koopen.

Aangefien oock bevonden wort, dat als de Schepen in de Ooft-

Zee oft na Hollant zeylen , met Koren oft Zout geladen zijn-

de ,
geloft werden , lömmige Bootsgefellen hun vervorderen

eenige tonnen Korens oft Zout voor hun eygen daar uyt ne-

men, dewelcke dickwils daar in niet geladen en hebben, waar

deur de Koopman grootelijcks aan de Mate verkort wordt:

Soo en fal van nu voortaan niemant van het Schipsvolck van 't

ingeladen Zout oft Koren , yet voor hem felven nemen , ten

ly dat met twee van de Kooplieden die dat Schip geladen heb-

ben, of met ander' perfoonen die niet fufpect en zijn genoeg-

faam bewefen wort hoe vele dat hy daar in heeft geladen , ende

fulcks magh hy met goede reden wederomme daar uyt-nemen.

Ift dat yèmandt daar tegen doet, die fal als een ongetrouwe

Man daar voor geftraft worden.

Ende alfoo bevonden wordt, dat de Schippers ende Stuurlie-

den hen felven meer ladinge toe eygenen, ende oock den Boots-

gefellen meer toelaten dan van ouden tijden 't gebruyck is, te

-weten dat zy ende de Bootsgefellen vermogen van Zout ende

Koren te laden, tot fchade ende acliterdeel van de Reeders:

foo fal dat van nu voortaan aldus onderhouden worden. Te
weten, den Schipper ende Stuurman elck twaalf tonnen voor

een Lafl: den Officieren, yegclijck van henlieden fes tonnen

den Bootsgefellen elck vier tonnen , den Koek , Kayute-wach-

ter ende Kocks-knecht elck twee tonnen : maar van Terwe
ende Koren, den Schipper ende Stuurman elck dertigh fche-

pels , den Officieren elck vijfthiene , den Bootsgefellen elck

thiene, ende den leften elck vijf fchepels. Ende foo veele fal

lienlieden geoorloft zijn te laden ^ als dat voor hun felven is.

ARTIKEL L I V.

Schippe?" fijn deel verkoopen.

Nademaal oock dickwils gebeurt, dat een Schipper uyt hoo^-

moet ende tot fpijt van de Reeders lijn deel Schips boven de

weerde verkoopt , foo dat de Reeders die den koop mogen
verande-
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veranderen of daar in treden, niet gelegen is fulcks te doen:
foo fal fulcks tot kenniife ende feggcn van goede Mannen geflelt

worden, ende en fullen niet meer fchuldigh zijn daar voar te

geven dan de behoorJijcke weerde, &c.

ARTIKEL LV.

Schipper het Schip te 'verbode/iien.

III dat een Schipper moctwilligli het Scliip verbodemt, oft

fonder noot in een Haven zeylet, daar op hy niet bevracht en
is, foo fal den Schipper gehouden zijn uyt fijn eygen Borfe
den Reeders goedt te doen de fchade die zy daar by konnen
rekenen. Ende ill: dat hy daar de Goederen van den Koopman
ende 't Schip komt te verkoopen ende hem quijte maacKt, ende
alfoo den Reeders Schip ende Goedt af-handigh maackt, men
fal den felfden in geen Hanze-ftadt lijden ^ maar vry üjilijck fon-

der eenige genade , 6cc.

ARTIKEL LVL

Fan bödemerye op V Schip te nemen.

Aangefien oock dat dickwils groote fwariglaeden vallen van
wegen de Bödemerye op dat nu de drie deelen niet en fouden
metten onvryen befwaart worden , foo en fal geen Schipper,
als hy met d'meeflendeel van fijn Reeders eens is, hem vervor-
deren henheder Schip op verfcheyden Landen uyt te reeden,
foo lange als hy by fijn Reeders is, ende die machtigh is te

fpreken : noch oock eenige voorder Bomerye op 't Schip te ne-
men, dan fijn deel dat hy aan 't Schip heeft magh verftrecken.

Ift dat eenigh Schipper daar tegen doet, foo fal de gene die hem
't geit gedaan heeft, fijn penningen foecken by den Schippers
Goederen, ende niet op het Schip, aangefien dat alle d'ander
deelen vry ende met geen Bomerye befwaart zijn.

N n s A R.
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ARTIKEL LVII.

Reeders om-Jlemmende , fullen de minjle 'voyfen de meejle

volgen.

Indien oock gefchiedde dat een ofc meer van de Reeders van
den Scliepe in cle uyt-reedinge niet en wilden confent geven,
fonderlinge als zy vermoeden fouden dat op ander plaatTen be-

ter voordeel oft prol"ijt foude mogen vallen , in lulcken gevalle

foo fal daar mede gedaan worden na de oude Coiluyme van der

Zee : te weten dat het minfte deel van voyfen , iullen de mees-

te volgen, ende in gevalle dat hem yemandt wilde daar tegen

flellen , dan Tal de Schipper met rade en confent van fijn ander*

Mede-reeders , macht hebben om foo veel geldts daar op te

verbodemen als des felfs deel fal bedragen. Ende als de reyfe

behouden ende volbrocht fal zijn, dan fal hy de Hooft -pennin-
gen met d'opgeloopen Bomerye uyt het felfde deel betalen , fon-

der fchade van d' ander Reeders , foo verre als des felfs deel

Schips magh llrecKen.

ARTIKEL LVIII.

Schipper buyten ''sLandts, Bomerje nemen ende met wat
Reeden.

Als een Schipper is buyten 'sLandts, daar hy by fijn Ree-
ders van den Schepen niet en kan komen, ende bewyielijcke

fchade aan fijn SchijD oft gereetfchap lijdet , ende op die plaat-

fe geen geit op willel op lijn Reeders en weet te krijgen , oft

dat hy in fijn Schip geen Goederen en heeft , die hy tot meer-

der voordeel van den Reeders , dan de Bomerye bedragen lou-

de, verkoopen mocht : Dan fal hy in aliiilcken gevalle ende

noot, om Schip ende Goedt te bewaren ende te bergen, maght
hebben , om van wegen alle de Reeders t' famen , foo veel

geks op Bomerye te nemen , als hy tot beteringe van de

Ichade , ende ander diergeUjcke noodtfaa^en van doene heeft,

ende wat hy alfoo op Bomerye heeft aangenomen, dat fullen

alle de Reeders t' famen Ichuldigh zijn te betalen.

Om
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Om dit Corpus der Zee -Wetten des te volkoraener te maaken, zullen

wy 'er het Traktaat van 't Recht der Nederlandfche Avaryen van Mr.

Q. Weitfen inlaflchen, 't welk van den beginne af aan in groote achcinge

in Nederland geweefl: is.

VOORREEDE
VAN

M^SIMON VAN LEEUWEN.
ONDER de principaalfte ftoifen ende handelingen , in ma-

terie van Koopmanfchap ende Schipvaardye , en is geen-
fints de minlle, de welcke ad legem Rbodiatn de jadu by de
Do6toren wert verhandelt; welcke materie by my wat naarder

onderfocht ende doorloopen zijnde , hebbe ik bevonden dat in

defelve, gelijck in veele andere, onfe dagelijckfche manieren
en obfervantien niet juyft over-al met de Romeynfche Wetten
over een en quamen; maar meeltendeel de Wisbiiyfche Zee-
Recbten, en de Ordonnantiën by Keyzer Karel en Koningh
Philippus fijnen Zoone in den jare i5'5'i en i5'63 gegeven, by
na als een gemeen Volcker-recht, alomme in defe Landen zijn

aangenomen ; ende de Romeynfche Rechten (voor foo veel

die de felve contrarie zijn) gederogeert. ''t Welcke yemant,
de felve materie wat nader onderfoekende , lichtelick foude kon-
nen confunderen ende verwerren; indien de felve niet onder
een feker Traótaat getrouwelick na de Conferentie ende over-
een-llemminge van de felve Wetten en Ordonnantiën met onfe
dagelickfche obfervantien, ende wederom onfe obfervantien en-
de onderhoudingen met de Wetten , waar verhandelt ende be-

grepen ; het welck my lichtelick bewogen foude hebben , om
niet altijt in defe materie in 't wilde te loopen , felfs de zaake by
der handt te vatten; 't en ware dit tegenwoordigh Traftaat
onder den naam van Avarye^ by den Hooggeleerden ende er-

varen Heere Q^uintyn Wey'jsen, in fijn leven Raat der
Koninghlicüe Majefteyt in den Hove van HoUandt, eertijdts

ièer
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feer getrouwelick verliandelt ende iiytgegeven , my daar inne

haddc konnen voldoen. "Welck Traótaat my altijt feer diens-

tigli , ende mitsdien oock feer aangenaam is geweeft ; Edoch
alïoo het felve niet was beveftigt met de Wetten, Placcaaten

en Obfervantien j in de felve door de groote authoriteyt ende
credijt van den Scliryver ftil-fwijgende ende metter daat be-

grepen, heb ik eeril tot behulp van mijn geheugenifle , ende
alleenlick tot mijn eygen gerief, eenige kleyne aanteykeningen

op de kant geftelt; ende naderhant, doorliet inflantelick ver-

foek van fommige ende tot voordeel ende gebruyk van de felve

ende alle andere, UE. door den druck laten toekomen; ende
benefFens de felve dit Traótaat doen vernieuwen ende herÜellen

:

verhoopende dat UE. defe mijnen kleynen dienll, door UE.
gunflige admiflie , tot yet grooter ende meerder fult animeren

ende op-wecken. Gebruyckt mijnen arbeydt; prijll den Aut-

heur j ende vaart wel.

Hage den _, . _
ï7 Oftober
I65I. .v>-;.;.

MARCUS
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AfARCUS ZUERIUS BOXHORNIUS
In Zyne Latynfche DifTertatie tot

Dr. ARNOLD VINNIUS, PROFESSOR.

5, XTET woort A^üarye ^ van wat oorfpronck ende hoeda-

5, XJL nigh het zy, werdt gevraagt ? het gene dat andere

„ daar van tot nocJi toe gevoelen, hier te verlialen en heb ick

„ niet in den fin , nodite is noodtiakelick : want alle het felve

„ fal voor onwaarachtigh ende voor beufelingen gehouden kon-

5, nen weerden, indien het waarachtigh ende fekeris, het gene

35 ick met weynigh woorden fal leggen.

5, v/^ry/^beteyckentby de Scythen, bebouwt, bewoont. Inhet

„ Woorden-boeck van de Perlèn , \.^Aban opbouwinge, bewoo-

55 ninge , Ahadan een bebouwde ende bewoonde plaats , Ahadini

5, opbouwinge van een plaats, een wooning: want het is iülcks

5, dat de Perfen en Parthen defelve ende van eene oorfpronck,

55 dat is, Scythen zyn: gelijck oock buyten twijfel daar van ge-

55 komen zyn de Duytfchen , by de welcke het felve woort en

5, met de felve beteykeningh noch in gebruyck is : Havenen
55 oïtQ Habenen, is by defelve op-bouwen, optoyen, ^é'/?^'!?^^/,

35 bebouwt, ongehavent j onhchouwt. Daar van komt het woort
5, Haven ^ dat is, een bebouwde en bewoonde plaats : alfoo

j, noemt men een haven, een plaats die bebouwt en bewoont is.

3, De Franichen , dewelcke Ibnder twijfel van Duytfche af-

3, komfte zijn , en fpreken oock niet anders; Havre , een Ila-

3, ven ; mer commode en havres , een Zee die wel behavent is;

3, (vulgo een goede Ree) Mer fans havre, een Zee die onbe-

55 havent is, {vulgo een quade Ree) gelijck ook nu noch de

55 eygen naam van die beroemde Haven , Havre de graces.

,5 Van Havre, dat fonder twijfel van Havdre te famen is ge-

3, trocken ende een Haven beteyckent5 komt het woort Hava-
55 rye, ofte Avarye, waar van in de Schips-Rechten van onfe

5, en andere Volciceren van Europa dikwils gewagh wert ge-

55 maa.vt, even gelijck als (by de Latiniften) \-RnPortus, Ha-
35 ven 5 komt portorium , het gene dat in het inkomen van de

O o 33 Havens,
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„ Havens, by den Schipper ende Kooplieden, Thol werdt

33
ge-eyicht. Want van die, wiens Koopmanfchappen ende

5, Goederen in de Haven behoiidelijck aangekomen zyn,

55 werdt betaalt ende goedt gedaaan aan den anderen wiens

33

33

Koopmanfchappen ende Goederen door werpen verloren

zijn, ^c.

TRACTAET
Van 't Recht der

NEDER LANTSCHE
A V A R Y E N,

GEMAAKT BY

Mr. dU I N T Y N W E Y T S E N,

Raadt der Koninklyke Majefteyt in den

. Hove van HoUandt.

AVARYE is Gemeyne contributie van Schip, ende van Goeden in den

Schepe bevonden ; om re helpen dragen het verlies van eenige Kooplieden
,

of Schippers Goeden
i

gewilligiilick gebeurt om Lijf, Schip, en Goet te falve-

ren. ( i ).

§. I. Is" te confidereren ;dat alle Natiën vanKerften-rijck, hoedanigh die

zyn,uferen in 't gemeyne, eicksin haarliedenMoederlicketaleende fprake,

dit woort Avarye (2): ende is 't felfdc gekomen iiyt die van Griecken (3),

alwaar groote frequentatie ende handelinge van Koopmanfchappe eertijts

plagc

( I ) ^rg. /. I. l. 2. 5. 1. in fin. D. de lege Rbod. de ja£i.

(2) Siet Boxborn. in dijfert. fud ad Arnold. Vinn. fuper addit. ad Petr. Pech. de re

Nauticd-

( 3 ) Andere meenen dat het uyt de Arabifche of Scytifche tale voortkomt. Siet Box-

torn, locojupr. citato.
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plagt tezyn, averbo /2ag@^, 't welk beteeckent okw ofce lad: , £? arf/ecï/o-

ne privativd oL
,

qua/i fine uuerc , widè kQcLpij; iji' inde cominuni Imgud AviTye

:

Soo fegc men gefchiec ce zyn , als een öchip
,
geworpen hebbende, arri-

veert Ibndcr lijnen vollen lalt.

.5 2. Avarye \s tvieederhande : te weten, commune en grojje.

5 3. By Avarye co;H»««je verflaat men Lootsmans-gelt, (1) het welck

een Schipper, komende op onbekende Kuften ,'geefc VifTchers ende an-

dere Perlbnen hen des verllaande; om lijn Scnip ende Goedt te brengen

in fauvement ende in behouder hant ,• waar in Kooplieden gemeenlick

gelüoven den Schipper op lijn Eedc, wat hy daar vort:n betaalt heeft.

5 4. 't En ware men eenige finiftre fufpicie op den voornoemden Schip-

per hadde.' foo foude de voorfz. Schipper fchuldigh wefen deugdelicke

certificatie te brengen van het gene hy te dier caufe gegeven en betaalt

heeft ; ofte ten minfhen foude gehouden welen te brengen de Piloten ende
Lootsmans inde prefentie van de Kooplieden, of van hare Fafteurs, by

foo verre de voornoemde Kooplieden niet refiderende waren in de plaatfe

daar 't Schip arriveerde.

§. 5. Item, by i\varye cotnmune , verftaat men oock het gunt dat de
Schipperen, zeylende vloot-gewyfe, geven heurlieden Admiraal voor fijne

vieren, ende andere onkoften ( 2) van Provoollen ende Stock-knechten:

indien fylieden door ordonnantien ende bevel van der Kon. Majt. ofte fijne

Majt. Admiraal fulcke Provooften ende Stock-knechten ingenomen heb-

ben: als in'c Jaar 1553. ende 1554. left-leden gedaan is geweeft onder die

conduite van de Heere van Wackene , zeylende na Spaengien.

§. 6. Desgelijcks verflaat men voor Avarye commune, 't gunt dat de

Schippers geven zeylende voor by eenige Kafleelen, 'tzy in Rivieren ofte

Havens; als in de Rivieren van Lysboune, ende oock den Sont.

5- 7.

( I ) Doch fodanigh r^at de Lootsman , gediuirende fijnen dienft , den kofl moet heb-

ben , tot l.'ille van den Schipper; ende alletn (ijn bedongen loon tot lafte van den Koop.
man gebracht kan werdc n . H^ishuJJcbe Z:'e Rtcbten Art. 60. Placcaat van den laatjlen Otiob.

1565. Tit. van Scbipbrekinge Art 9.

(2) By Ordonnantie van dt Staaten van Hullandt, onder den titel van Admiraaljcbap-

pen, ende andere, i.-. naJcrhindt Ingevoert; dat in alle Admiraalfcbappen , daar niets sn-

ders in befproken en wert, tot fubfidie ende vervallinge van de onkolten van de gemon-
teerde Schepen, bj' de ongemonieerde betaalt fal worden een quart percento; te reke-

nen na de waarde van Schip ende Goet; 't welck dien-volgende , beneffens de fchade,

die door Vyanden ofte door Z.e-Roovers cenigh Schip ofte eenige Goederen buyten
verftiyin vin haar eygen Volck wert aangedaan, gedragen fal worden, niet als Avarye
commune, maar als Avarye grojfs over Schip ende Goet. Sietrfe Grooi^f inleydingb, l.Z.tit.

22. Num. 3 4. £ƒ ibi notat.

OO 2
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5. 7. Item , oock 't gunt dat men geeft om alfulcke Schepen uyt de

voornaamlle Rivieren ofce Havenen te brengen : Al welcke koften van

jivarye commune gdizn over die gemeyne Kooplieden Goeden, na rate van

de valeur ende eftimatie van den Goeden (waar af men Retule maackt,)

ende niet over het Schip, 't welck hier inne niet en contribueert.

§. 8. Ende hoewel hier boven verhaak is, dat Lootsmans-gelt gerekent

wort voor Jvaryc commune , dat moet verftaan werden als 't feifde niet en

pafTeert de fomma van ks ponden grooten Vlaams, anders als 't pafleert de

voorfz. fes ponden grooten Vlaams : foo wert 't feifde gerekent voor

Jvarye grojje , ende mitsdien komt over 't Schip en Goet naar advenanc

()Phcc. yegelicks waarde. (*)
van den
laatften

g_ g, Qg Bartoenen , Normands ende andere Schippers van Vranckrijck

?.'^^'^!,> betalen nochtans het derde part van fulcke onkoften als men den Loots-

van Schip- man geeft, genomen oock alwaar t maar een üucaat : niet-te-mm de ge-
brekinge meene Kooplieden hebben den Schipperen van herwaarts over toegela-
»rt9.infin. ^^^ ^^^^ gedoogt te nemen, op heuilieder Goeden kofte, (i) Loots-

mans komende op Vlaenderen ende andere fcherpe Kuften ; om te fchou-

wen ende te eviceren het menigvuldigh verlies van Schepen ende Goeden ;

't welck gebeurde dikwils deur dien de Schipper, deur fijn vreckheyt ende

vuylheyt, vreesde ends ontfach de koften van een Lootsman; brengende

mitsdien den Koopman in 't verlies van alle fijn Goeden.

§. 10. Avarye grojje, verftaat men generalicken als men eenige Goeden

ofte Koopmanfchappen over boort weypt oïie kerft, als Anckers, Kabels,

Maften , Touwen , Trollen, 'J'akel ende Gewant. /. i. ö* 3. D. ad. L

Rhod. de laSt. (2).

5. ir. Notanter wort hier gefeyt, dat men kerft, dat is inftucken houwt:

want daar by wert uyt-gefteken het gunt dat by tempeeft breeckt ofte

anders in ftucken gaat : 't welck in geen Avarye gereeckent en wort; als

daar toe gemaackt ( 3 ) om te befigen. /. 2. §. Ji conferoatis. D. ad. l. Rhod.

deja£l. Ergo de Schipper die Ancker ende Kabel door tempeefte ofte op
eenigen fteenigen gront van Roizen in ftucken rijdt en breeckt; fulcken

verlies en wordt in geen Avarye genomen i oock alwaar hy deur bevel

of

( I ) Niet alleen toegelaten, maar ook foo wanneer 't noodigh is ende ter plaatfe daar

men 't gewoon is, gehouden zijn : of andeifints by gebrelie of verfuym van dien verbeu-

ren 50 gonde Realen, ende daar-en-boven den Koopman te beteren alle Jjoften, fcbadei)

ende intereflen daar door geleden d. tit. van Schipbreking.

(2 ) Niet alleen dat mtn kerft ofte boort werpt, maar ook al het gene dat men doet

om Schip ende Goed te falvcren, fiet hier naar, verf. waar door, ^ ibi notat.

(3) Komt over een met het 12 Artijckel van de Wisbuifche Zee-Rechten, quod e/e-

ganter ö* »' terminis dijp. Pecc. ad. d l 2. J. I. Ten ware het gebroken goet den Schtpe

hinderliick ofte fchadeiijck foude vallen, liet hier na verf. ende boe ixieL
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of contemplatie van den Koopman van den goeden fonderlingen gronde

gekomen op den voorfz. quaden fleenigen gronde, foo moet het felfde

verlies niet betaalt werden by maniere van Avarye: (i) als het felfde

verlies niet gefchiedt wefende geheel ende puer gewilligtiiick nee ejits volun-

tate me mereatonim: hoewel nochtans den voorfz. Schipper, by ander mid-
del, recempenfe toe-behoort, gelijck men ufeert, als de Schipper, ko-

mende op tras, benoodigt is daar Ancker te werpen, ende 't felfde met
den Kabel breekt ; foo is men gewoonlick den voornoemden Schipper

eenige gracieiifelicke recompenfe toe te leggen; overmits lijnen goeden
getrouwen dienft , maar niet by maniere van Avarye.

5. 12. Insgelijcks en komt oock in geen Avarye , 't gunt dat by onacht/aam'

heyt oft anderiints, in tempeejt ofte ander onweder over boort valt. (2 ^.

§. 13. Item, 't gunt datzer uytkckt.

§. 14. Noch oock, 't gunt dat nat ofte bedorven wert binnen den Sche-
pe. (3)-

g. 15. Alle wclcke fchaden ,
gemerckt die fortuit zijn ende men niet ver-

hoeden en rnagh, een yegelick draagt de fijne. (4).

5. 16. Nemaar hebbe fien uferen, dat, indien 't gebeurde dat eenigh
Schip, by tempeefle, meenigte van lüa^er in-genomen hadde, ende dat 'c

voornoemde water flaande op den Overloop niet geriefFelicken en konde
zujeren naar de Pompe; waar deur de Schipper benoodigt ware fekere

gaten te houwen in fijn Schip ten eynde als boven ; in dat cas, indien eeni-

ge Goeden ontrent de Pompe leggende bedorven werden , fouden komen
in Avarye grofje ; mitsgaders oock de deterioratie van den Schepe deur de
voornoemde gaten.

„ 5- 17- Waar by men foude mogen infereren, dat defchaden, die men
„ geviiUighlick ende voluntaremejit doet aan 't Schip ofte Goeden , om meerder

„ ende apparenter hinder te befchutten ; fouden moeten gerekent werden
„ voor Avarye grojje. g. ig.

(i) Maar moet alleen tot lafte van de Schippers, fijne Reeders, ende het Schip ko-
men. Place. 2563. tU. van Schipbreuck. ^rt. 8. Wisbuyf. Zee-Recht. ^rt. 12 /. 6. D,
ad l. Rbod. vide Fecc. ad l. i. $.1. d. eod.

(2) Wisbuyf. Zee-Recht. d.art. 12. junEt. 1.6. D. ad l. Rbod.

(3) Het welcke indien door toedoen, fchult oft verfuym, vanden Schipper of fijn

Schipgefellen gefchiedde ; fal 't feive de Schipper gehouden zijn aan den Koopman te
vergoeden. Place, van Keizer Carel van den jaare 1551. ar£ 43. van Philipp. 1563. tit.

van Schippers en Koopl. art. 8- ende van Schipbreuck art. i. ten ware 'c felve door de
werpinge veroorfaackt en gecaufeeit wierde, fiet bier na, verf. Ende hoewel, ^ ibi no-
tata.

(4) L.2. 5. 1. /.5. D.de l. Rbod. de jaS. art. 8. van den voorfz, tit. van Schipbreuck»
i^art.Q. tit, van Schippers ende Kooplieden.

Oo s
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§. i8. 't Welck wel apparentie heeft; om des wille dat men dagelicks

paüeert voor Avarye, als een Schipper, uytgezeylc zynde ende leggende

op een Ree, fiec dac alle de Vlote zeyl maackt, ende en kan nochtans fijn

Ancker niet opwinden; niet tegenftaande Jatter ftille ende goet weder is;

waar by vreefende alleene achter te blijven, kerft het voornoemde Ancker
ende Kabel: want 't is beter 't v^eriies van Ancker ende Kabel aangegaan,

dan het perijckel ende den hafart van alleene over Zee fe komen, verla-

tende fijn Compagnie ende Gelèllcnap : ende men verfl;aat 't felfde ge-

fchiet te zyn om Schip ende Goet te falveren, als men het Schip ende

Goet uyt merckelicke ende voor de hant apparcnt perijckel en hafart fielt:

quamvis verè periculum non fuijjet neque contigijjet. 1, habitatores. § fin. D.
Locat.

i./^T.infrL §• 19. Daaromme foo moet de werpinge ende hrvmge ftaan tot arbitra-

ge, goetduncken ende difcretie van den Schipper ( 1 ) ende fijne Officiers

;

weicke vermogen, ex jujld caufd ^ tiinore, quamvis verè periculum nonfutjjety

te werpen ende te kerven naar heurlicder difcretie ; ende en is niet ge-

houden te verbeyden tot dat andere van fijn Compagnie in de Vloie wer-

pen of kerven , maar moet den oorber van fijnen Schepe doen , daar af

hy het regiment heeft. Ende 'f is beter m tijts geworpen, dan te late ge-

beydt. ( 2 ).

§. 20. Ende hoewel hier boven verhaalt flaat, da. fchaden van uytge-

leekte, natte ende veidorven Goederen in geen contributie van Avarye en

komen, maar yegelick is fchuldi^h te dragen fijn verlies: nochtans de ge-

fchreven Rechten in /. navis, 4. §• cum aiitem jaBits. in fin. D. ad l. Rhod.

decideren contrarie; temeer als die fchade ongelijck meerder is dan die

contributie van de Avarye foude bedragen: te weten, een Koopman,
brengende in Koopmanfchappe over Zee 20, heeft fchade geleden 10:

ende de gemeene contributie van den geworpen Goede en beloopt niet

meer dan 5 ; foo moet dj voornoemde Koopman niet belaft werden twee-

maal, als met fijn eygen verlies van 10; ende met de gemeene contributie

van

( I ) Doch magh even wel geen werpinge ofte kervingen gefchieden fonder kenniffe

van den Koopman ofte fijn Gecoinmitteerdt
;
geiijck hier naar verf. Den Scbipfer moet:

fiet voorfz. tit. van Schipbrmck art. 4: iVisbuyf. Zee Rechten art. zo. 38. 39: Ende
moet den Schipper in 't werpen acht nemen dat hy werpe de Goederen die 't zwaarlle van

gewicht, ende niinfte van waarde zijn. DiH. tit. van Schipbreuck : art. 5 : Ende ivaar't

fake dat 't werpen, jhanden, keiven oft undere fchade veroorfiakt waar, doordien de

Schipper 't Schip hadde over-iaden, of onbehooriick geladen, als op den overloop, in

den Boot, ofte anderlints ; fulks kan mede niet in Avarye komen over de Koopmanfchap-

pen , mnar moet alleen tot Jaltt van de Schippers , Reeders, ende den Schepe, gebragt

werden: diÜ. tit. van Schipbieuck art. 8 i^ tit van Schip;iers ende Koopluyden art. 6.

Wi-'-bnyf. Zee- Recht. art. 12. (. 6. D. adl. Rhod Straccb. trak. d. naut. nav. ^ navig. part,

3. num. II. 13 : facit l. 27 5 -3 D. ad. l. Aqw'l: l. 30. s\ mulas. D. locat: plura bujus gt-

nerts vide apud Straccb u'ijupra: ^ Tbotojan. Syntogm. l.2ï, cap. 11.

(2) Juxta Regulam: Abundans coutela non tmet.
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van Avarye van 5: wanc hy foude by fiilcken middel 15 verliefen, ende

by confequentie fefthien ten honderden : Nu om te accorderen den text in

d. 1. navis 4 §. cum autem jacliis. D. cod. met de Coftume die voren vernaalt

is, dac uytgeleckce, natte en bedorven Goeden in geen Avarye en ko-

men ; foo moet 't felfde verdaan werden , 't en ware dat de werpinge

caufeerde de fchade, ende oorfake van dien ware, dat het voornoemde
Goedt uytgeleckt, nat ende bedorven is: in welck cas foo fal alfiilcke

geinterefleerde fijn verlies ende fchade brengen in gemeene contributie als

groote Avarye "( i ) » het welck ook fulcks fchijnt te verflaan de text in

d. §. cum autem ja^iis; ibi: proptér jacium: want geen onderfchil en behoort

tewefen tuflchen verlies deur werpinge: en aifoo men den eenen te bate

komt by gemeene contributie, foo is 't wJ redene dat men den anderen

van gelyken doe; d. §. cum autem ja^us , in fin. te meer , dat men desge-

Jijcks ufeert, foo wanneer de Goeden by tempeefle oft florm nat en be-

dorven zyn , dat felfde als dan ten lafte van de Afieuradeurs ende Ver-
feeckeraars : en foo wanneer die Goeden by geen tempeefte nat en be-

dorven zyn, foo komt 't felfde tot lafte van den Koopman ofte den Schip-

per ; indien 't by foute van fijn Schepe gebeurde; welcke fchade als dan

de Koopman den Schipper afkort van fijne vracht. (2).

5, 21. Nu is de queftie, of de Boot , dien de Schipper in tempeed af-

herft, gereeckent wert in Avarye? Die gemeene refoiucieis, dat by foo
verre de Schipper gerieffelyk heeft mogen douwen , bergen ende innemen
den voorfz. Boot binnen fijn Schipsboort; dat als dan die afgekerft zynde
fal komen in Avarye groflTe: anders, als de Schipper fijn Schip foo vel-

ende over-laadt , dat hy fijnen Boot niet kan bequamelicken innemen,
foo en komt de voornoemde Boot in geen Avarye: de reden is, wanc hy
profiteert foo veel te meer in fijne vracht ; ende deur zvn groote gierig-

heyt foude hy gefchapen zyn profijt ende voordeel te genieten ; 't welck
niet en behoort: ende dat meer is; Indien een Schipper in fijnen Boot
dien hy binnen Schipsboort ingenomen hgeft, douwde in den felfden Boot,
Olye, Wijnen ofte andere Koopmanfchappen die hy namaals deur tem-
peede kerfde ofte overhoort worpe; en foude nochtans 't felfde niet bren-
gen in Avarye: maar foude gehouden wefen, overmits fijn gierigheyt,

de voornoemde fchade den Koopman te betalen ende op te rechten : want
de Boot onbelemmert moet zyn binnen Schipsboort , tot foulagement van
den genen die binnen den Schepe zyn; om in alle gevallen heurlieder lijf

daar mede te falveren, des noot zynde.

5. 22.

( I ) Z,. 4. §. 2. -aerf. an ex piore caufa D. ad. l. Rbod. Soodanigh nochtans dat , het be-
dorven Goet naar fijn tegenwoordige waarde getaxeerc zijnde, de Eygenaar feifs fijn eygen
fchade, na rate en proportie van de gedaane sftimatie, mede moet helpen dragen, arg,
d. l. 4. §.2. 171 pr. D. ad l Rbod.

(2 j Place, 153Ö. tic. van Scbipbreuck. art. 8»
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5. 22. In taxatie (i) van de fchade van geworpen Goeden foo moet

een yegelick voordagtigh zyn; dat als de Schepen over de helft van hsar-

Yicder voyage gezeyltzvn, de Goeden, alsdan geworpen , men prijft ende

taxeert in de Retule, foo veel als die gegolden fouden hebben ler plecke daar

die gedejlineert ende gemunt waren ; anders als die voornoemde Goeden
geworpen zyn binnen de helft van de voyage, foo en werden die niet hooger

gerekent dan die felfde gekocht zyn m der Plaacfe van ladinge : En fulks

moet verflaan werden de text in l. 2. §. fed in hls rebus. D. ad. l. Rhud. Ea
als men de Goeden , die boven de helft van de voyage geworpen zyn

,

taxeert foo veele als die gegolden fouden hebben in de Plaatfe van de

ontladinge j foo moet men afllaan en defalqueren de ongelden die de Koop-

man op de voorfz. Goeden foude hebben moeten dragen.

5. 23. Quejlie; of 't Geldt, bevonden binnen den Schepe, fchuldigh is

ende behoort te contribueren in Avarye?

Hier af heb (2) ick gefien beleyden diverfe atteflatien, by maniere van
Turbe , foo van Kooplieden van de Beurfe van Antwerpen als andere

Kooplieden dewelcke onderlinge difcordeerden ; want die van Antwerpen

,

hoewel zy daar of nooyt en hadde geweten injudicio contradiciorio fententie

ftrijken; dochte henlieden nochtans, foo wanneer eenige Goeden by tem-

peeile ende onweder over-boort in Zee geworpen werden , om Schip en

Goet te falveren, dat alsdan alle Goeden, geene gereferveert , foo wel

Geldt, Peerlen ende Gejieenten, behoorden in Avarye te contribueeren:

Het welck is conform den texc in d. l. 2. §. cum in eoiem nave. D ad l.

Rhod. de jaSt. by de welcke de Ringen van de Kooplieden , die zylieden aan

haar handt dragen , moeten helpen dragen 't verlies van geworpene Goe-

den ; als daar by gepreferveert zynde
, feaindum Bart. ibi ; Ende volgende

defen hcbbe fien wyzen met fententie, ende daar over geweeft, dat geit

foude contribueeren in Avarye ; hoe-wel nochtans korts djar na deur

bevel van de Majedeit fulck'e fententie te niete gedaan wert in 't Jaar

1584- 5- 24.

( I ) In de Contributie van de fchide van geworpen Goederen komttweederley taxatie,

l. Vin verloren ende giviorpen, 2 van behouden ende gefalveenh Goederen. De verloren

ende geworpen Goederen, werden getaxeert gelijck die waarfchijnück gekoft waren; de

behoudene na de Marckt daar die verkoft fouden werden 1.2. § 2 0*4 D. ad l. Rboi.

Doch by 't 6 art. van de voorfz. tit. van Scbipbreuck. was cofitra. D. i. 2. f. 2. {ƒ 4 gefta-

tueertdat de geworpen ende behouden Goederen fondcr onderfcheyt te famen penningh,

pennings geiijck , gs-eftimeert fuüen werden, naar de Marckt daar de behouden Goede-

ren verkoft fouden werden, afgetrocken de vracht ende ander ongele, ende daar by ge»

voegt de gerechte waarde van het Schip, ofte de befproken geheele vracht van den

Schipper , tot optie van den Koopman, ter arbitrage van Schippers en Koopluyden, hun
des verffaande ende neutraal zijnde. Dan 't felve fchijnt nimraermeer andtrs aangeno-

men ende onderhouden geweeft te zijn, als onder defe diftinflie , tcxt. bic: Coren. decif.

Jupr cur. Holl. 41 num. 4. in marg. ^ Neojiad. fupr. cur. decif 48

(i) Noti. Quod coniToverfiarurn muticarum , de quibui riibil cent aut fcripto jUre cautum

au', conj'ueludine receptum , dtcifio ac judiciu.n permitti foleat prudemia Mercatorum aut Nauta-

run, negoliationibus maritimis ajjwtorum. Siracb. trjSat. de Nrjig. r.um. 25: Momac. tb'

jirv. ai ieg. 2. D, ad l. Rbod. dejaS: fViibuyj'cbe Zee-Reebicn. art. 38.
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g. 24. De redenen ende modven van andere Kooplieden , die fuftinee-

den dac geit in geen Avarye en behoorde te contribueren, zyn defe ge-

weeft: eerft, om dat ^f/f 't Schip niet en verladet: ten tweeden, dat men
van gele geen vracht en betaalt, maar indien men daar af yet den Schip-

per geeft, is 't felfde te reputeren voor bewaarnifle en cuflodie: ten der-

den, dat men van geit gssn Tol en betaalt; immers van geit dat gemunt
is; maar van ongemunt gek, betaalt men Tol : te weten, een ten honder-

den, ende generalicken Waar men geen Tol af betaalt, betaalt men geen
Avarye: ende ten laatften, dat by de ladinge van gelde geen verlies of

achterdeel vallen en magh in den Schepe, indien by quade Fortuine eeni-

ge werpinge ofce verlies gebeurde; overmidcs dat de Schipper vermach
het voornoemde geldt (als wefende goet daar 't minfte verlies op loopt)

te employeren ende uitgeven tot reparatie van den Schepe ende Koopman-
fchappen, om wederom 't voorfz. Schip, 't welk by ftorm geramponeertis,

toe te ruften ; mitsgaders oock die Goeden ende Koopmanfctiappen in heur-

lieder ordre te ftellen ende te voorfiene, foo dat behoort.

§. 25. Meritb igitur , indien de Goeden ende Schip gepreferveert wer-

den van fulcken verlies , indien men de felfde hadde moeten verkoopen
ten vijlen prijfe in ander plaatfen, dan daar die gedefbineert waren ; foo is

't wel redene, dat de voorfz. Koopmanfchappen ende oock het Schip, ('twelck

mits defen bevrijt wert van eenig Boomgeh * op te nemen ) vry ende exempt *Bode[ne-

houden het voornoemde geit van al fulcke verlies van Avarye ; als 'er ge- ^'J^^S^''"

fchiet is by Werpinge , waar op wel te letten flaat.

5. 26. Niet te min om te deduceren den rechten oorfpronck waar deur
men geufeert heeft , dat 't geit niet en contribueert in Avarye ; foo is 'c

felfde gefchiet deur dien dat men geen geit uyt de Koninkrijcken van Spa-

gnien ende Portugaal brengen en mach, op verbeurte van het geldt ende
groote peine corporele tegens den overtreders: Ende hoe wel dien niet te-

genftaande de Koopman heymelick het geit overbrengt; hebben de goede
Mannen, ter makinge van de Avarye bevoegt, geen geit ooyt geftelt in

de Retule ; ten eynde dat by de voornoemde Reliile niet geopenbaart en

foude werden de overtredinge boven verhaalt : ende de Koopman geftraft

foüde zijn van de voorfz. peinen: Nu is 't foo, dat de Keizerlicke Majt.

in den Jare 1553 , heeft uyt Spangien over doen brengen groote meenigte

van geit; ende alfoo , in het voyage, veele Avarye geviel, foo fuftineerden

de Kooplieden , om van fijne Majefteit te hebben Avarye van 't voor-

noemde g^/r; daar toe fijne Majt. niet verftaan en wilde : allegerende dat

geit nooyt gecontribueert en hadde in eenige Avarye, 't welck oock fulcks

bevonden wert : niet te min, naar alle redenen foo behoorde geit te contribuee-

ren , ( i ) als wefende by de werpinge gefalveert; ende het betaalt vracht,

ende

(i) Wert oock foodanigh verflaan ende gepraftifeert, dat koflelicke Gefleenten, Bag-

gen, GouJt , Silvsr , Geldt, &c. niet tegenlUande het Schip daar mede niet over-laden ea

wert, even-wel in de Avarye contribueren ; ende het gemunt ^eWf wert gefchat nae fijn

P p
in-
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ende men geeeft daar af ,, cognofcementen : ende Fan alle Goeden daar men

Vracht af betaalt , daar van betaalt men ooock Avarye ; ende werden de

voorfz. Cognofcementen gemaakt by forme van Cambie , om daar by te

bedecken het uytvoeren van den gelde.

§. 27. Nu is de queflie, offer eenigh Schip van Oorloge ofte Zee-Roo-

ver eenen Koopvaarder aan boort quame, (genomen ook al waart in tijde

van peys) ende name by fortfe uyt den felfden Koopvaarder diverfche

Goeden; of die fullen gerekent werden in Avarye? De Cemeene Ufantieis,

dat, indien de Man van Oorloge ofte Zee-Roover aanvaart uyt fijne au-

thoriteyt de bovengenoemde Goeden fonder eenigh aanfchouw ofte regard

te nemen wien die toebehooren ofte waar die leggen , dat alsdan de voor-

noemde Goeden niet en komen in Avarye; maar yegelijck draagt fijn ver-

lies,- /. 2. 5. fi navis D. ad l. Rhod. want fulcken verlies is niet gewilliglick

gebeurt, tit not. glof. ibidem; nemaar, indien de Schipper den JVlan van

Oorloge induceert te nemen fpecialicken die ende die Goeden ; ende die

andere te laten leggen ; fullen alsdan de voorfz. genomen Goeden komen
in Avarye grofle : want alle die andere Goeden, deur de voorfz. demon-

ftratie enbewyfinge, gepreferveert zyn : (i) endeis te prefumeren , dat

de Schipper het minfle verlies van den Koopman, voor het meefle, geko-

aen heeft: ten anderen, overmits dat die Goeden die boven leggen zyn

fubjecl fuicke rapine; gelyk die Goeden, die onder in 't Schip leggen fub-

je£l zyn leckagie deur deii lalt, en meer andere inconvenienten ; ende al-

foo van leckagie geen Avarye gemaackt en wordt, maar elck moet zynen

laft dragen; die boven leggen, hebben oock divers voordeel , ende onder

andere dat die eerfl geloft , verkocht ende geventet werden : daar die

andere Goeden dickwils noch moeten blijven leggen, tot groot achterdeel

van den Koopman.

5. 28. Ende uit 't gunt voorfz. is, foo moet oock nootelicken komen in

Avarye groiTe 't gunt dat de Schipper geeft ofte belooft heeft te geeven

eenen' Zee-Roover om 't Schip ende Goet wederom van hem te gekrijgen.

d. l a.

inwendige waarde l. 2. §.2. D. de leg. Rbod. place. 1536. tit. van Scbipb. art. 7. Siet ook
by fVisb. 2. art. 38. doch de KUederen ende 't gunt yemand aan fijn Lijf draagt, uytgefon-

dert Juweeten, Baggen, en Gefteenttn, komt in geen Avarye. Contr. d. l. 2. in verb.

itidemd. tit. van Scbipb art. 7. Noch oock de Vifliiiali ofte eetbare Waren. 1,2. §. 3. in

fin. D. ad. l. Rhod. ö* ibi Am. Vinn. aidit. ad Puk.

( I ) Het geheele fundament van de contributie beflaat daar fn ; ende werd voor een
le^el geflelc: dat d'algcmeyne fchade komt tot lafte van die geen die, door het verliefen

van eens anderens goet , het fijne behouden heeft arg. l. 2. in fin. D. ad l. Rbod. Zoef. ibid.

fium. 6: Ita ut femper infpiciendum fit , an damnum omnium caufd datum fit , ^ art totum in-

terfit; cum quritur , an contrihutioni fit locus : Qjio percepto , non erit difficile de quafiionibus

,

quce bic incidunt ,
judicare : Ut re£tè tiotat Stracb. iraÜ. de Nav. part, 2. num, 19.
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d. l. 2. ^.fi navis, (i) maar 't gunt dat Zee - Roovers wegh neèmen , foo

't boven gefeyc is, en komt in geen Avarye, maar yegelick draagt lijn

verlies, d. §. fi navis , verfic. quod vero prcedones. ( 2 ) De Schipper , dan

,

die genomen werd van eenen Zee-Roover, ende wederomme liec voor-

noemde Schip van eenen Zee-Roover koopt voor fekere fomme van pen-

ningen , voor de welcke hy gevangen blijft, moet gelofl: werden van de

gemeene Kooplieden (naar rate ende efhimatie van yegelicks goet, ende

insgelijcks van fijnen Schepe d. ^. fi navis.) in welcke Avarye het geit niet

en foude vry of exempt zyn, door dien de Schipper te dierder hec Schip

gekocht heeft, wel wetende dat hy oock geit geladen hadde.

5. 29. Voorts foo hebbe ik geweten uferen in 't Jaar 1545. (niet tegen-

flaande den peys, dien de Keizerlicke Majefleyt ende de Koningh van

Vranckrijck onderlinge hadden, dat een Capiteyn van Oorloge uyt Vranck-

rijck, toegeruil tegens die Engelfchen, quam eenen Koop-vaarder van

Zierickzee aan boort ; bevelende dat hy foude flrijcken ; het welck die

Koop-vaarder refufeerde te doen ; fulcks dat zylieden onderlingen hielden

Schcut-gevaart : Ende alfoo fekere gequetfle Perfoonen , mitsgaders oock

veele dooden waren in den Koop-vaarder) dat de fchade van de gequetfte

ende verminckte betaalt werde over Schip ende Goet, als Avarye grolTe:

ijlud ejl contra text. in l. 2. §. cuin in eadem tiave D. ad !. Rhod. Ende die

doode Perfoonen, mitsgaders haarlieder begravinge, werden insgelijcks

getaxeert, ter arbitragie ende goetduncken van de goede Mannen, hun
des verflaande ; tot profïjte van haarlieder Weduwen ofte Erfgenamen;

als Avarye groffe : overmits dat door fulcken verlies 't Schip ende Goet

gefalveert ivas : 't welck naderhant de Keizerlicke Majefleyt bevindende

redelick, heeft in den Jare 1551 op den 19 dagh Julii , by ordonnantie

op de Zee -Rechten fulcks gellatueert in 't 28. Articule der voorfz. Zee-

Rechten. (3).

5- 30-

(1) Waar uyt volgt dat niet alleen in contributie van Avarye en komt het verlies dat

door het werpen wert veroorfaakt maar oock alle het gene dat gedaan wert om Schip en

Goet te behouden.

(2) De reden is om dat het felveniet en gefchiedt met intentie, om het andere Goedt

te behouden. Adde , quod hujujmodi damnum non Jit voluntariwn
, Jed cafui fortuito adjcri-

bendwn; quod ab aliis farciri non dibet; fedjuum quemque fequitur, Ucredte notat AccurJ. ai

diti. 5. fi
navis.

( 3 ) Ende by Koningh Philippus 1 1. op den iaatllen Oélob. 1563. tit. van Schipb. art. 2.

:

dat , indien yemandc in Schips-Jienft ofte verweringe tegens Vyanden of Zee-Roovers

wert befchadigt, gequetft, verminckc, gekrenckt, ofte oock komt te fleiven, de fchade

ende vergoedinge met de volle huur, voeringe ende korten van begravinge gerektnt ful-

len werden als Avarye groffe over Schip ende Goedt; ten f^-ggen van goede Manntn. En-

de komt over-een met het 35. Art. van de Schips-Rechten gemaakt by de oude Hanfe Ste-

den: (let verders Grot. Inleyd. lib. 3. tit. 20. circa fin. verf. Een Schips-gefel
,
ö" ibi 7io-

tat. De fmert ende ontcieringe van het Lichaam {quamvis propriè pecunia farciri nequeant,

i^ Juri Romano id r.on conveniat , l.^.D. fi quadrup : {ƒ /. uit. D. de bis qui effud vel dejec )

werden by ons ook op geldt gefchat, foo wanneer fulks wert verfocbt. Grot. Inleyd. lib.

3. part. 34-

Pp 2
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§. 30. Voorts foo is de vrage? een Schip Icomende geladen van Weften

voor de Scadt van der Sluys otie in eenige andere Havenen, 't welck niet

en derft bellaan, met fijnen geheelen laft, de Haven of de Reviere op te

komen : waar deur oncladet m eenige * Heuden ofte Booten fekere Koop-
manfchappen, de welcke met de Heuden verdrincken ofte bederven: of

de andere Goeden , in 't groote Schip , fullen gehouden wefen te contri-

bueeren in 'c verlies als Avarye grolle? hier af decideert deText, in 1.

Navis omijlis. D. ad l. Rhod. dac de Goeden van de groote Schepen contri-

bueeren fullen portie ende porties-geiijckin 't voornoemde verlies; in alder

manieren als of 't voorfz. verlies gefchiet ware by nxerpinge: (i) want alfoo

de Schipper, om te preferveren de gemeene Goeden, fijn Schip gelicht

ende die ontladen Goeden in hafart ende dangier geftelt heeft, de welcke

nu verdroncken ofte bedorven zyn ; foo is 't oock reden , dat die andere

Goeden, die daar door behouden ende gefalveert zyn, contribueeren in 'c

verlies voorfz. als groote Avarye. /. 2. §. cequijjtmum. D. adi. Rhod: temeer,

als die voornoemde ontladinge gefchiet is niet tegens danck ende wille

van den Koopman, ende op behoorlicke tijde, ende in bequame Schepen;.

ia cxprcffe not. text l. Item qucvrhur. §. Ji navicularius. D. locat. ( 2 ) want an-

ders foo foude de Koopman fijn Aftie ex locato intenteren tegens den Schip-

per, d. §. fi navicularius: verjic. ceteium: en 't gunt dat voorfz. is moet ver-

Haan zyn alleenlick van de ontladene Goeden , de welcke fullen gebraglit

werden in Avarye; en niet de Schepen ofte Heuden waar in zy geladen

zyn ; welck verlies van de Heuden ofte Booten dragen moet de eygenaar

van den Schepe. ( 3 ).

5. 31. Waar deur men confidereren mach , dat niet alleene in Avarye

grojfe behoort gerekent te werden dat men kerft of over boort werpt ; maar
oock 't gunt dat men doet om Schip ende Goet te falveren ; fonder het

welcke gedaan te hebben ,
perijckel foude hebben mogen komen op het

voorfz. Schip ende Gf)et; als hier in dit cas fubjeft. (4).

§. 32. Nu is de queftie contrarie; ofte de Goeden geladen in de voor-

noemde Heuden ofte Boots behouden waren , ende het groote Schip mee
Goeden ende Koopmanfchappen verdronken , of in dit cas eenige contri-

butie vallen fal? De refolutie van defen is, in d. l. navis onuflce. §. contra-

fi fcapha. D. de 1. Rhud. dat 'er geen contributie vallen en fal: overmits dat

contributie

(i) Ordonnantie van Keizer Karel, op de Zee-Rechten art 50. di^. iit. van Schiplr,.

art. 10. Wb. Z. art. 55. 56.

(2) J.ide diü art. 50. van de Ordonnautie van Keizer Kerel.

V,3) Die voor d:it perijckel fijnen loon bedongen heeft arg.l. ex conduEio. 15. 5- i- D.
locat: fiet Peck. ad l. Rbod. welclse loon ofte onkoüen komen moeten voor twee deelen

tot lafte van drn Schipper, en 't derde deel ten lafte van de Goederen. Grot. Inleyd, L
3. tit. 2g. verfic. een Scbip. in medio.

(4) Arg t. 2. in fin. pr. (5' g. 2. irtfiti: fiet Arnold. Finn. in addit, ad Pecc. de re. nauL
L 2. j. 2. D. eod. littera A. in fin.
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contributie van Avarye grojje aUeenlick gebeurt ende anders niet, dan als 't Schip

deur de werpinge ofte verlies gcpreferveert ofte behouden ijoert
, {i) eri niet als

men Schip en fcharre verliest ; in weicken gevalle de Kooplieden vermogen
heiirlieder Goeden , die aan de Strande komen of noch in Zee dryven

,

yegelick de fijne te aanvaarden , fonder eenige contributie den anderet>

te doen, „ d. §. contra fi fcapha ,
juncta l. amifjlv navis. D, adl. Rhod. ende

„ Die meejl bergt. Die min verliest ; in alder manieren ofte die uyt den bran-

de gehaalc waren /. cum depreffa. D. ad l. Rhod.

5. 33. Niet te min indien eenigh Schip in perijckel ware van blyven

,

ende fekere Goeden als dan geworpen werden om 't voorfz. Schip te lich-'

ten, 't weick nochtans namaais foncke; foo foiide in dit cas, niet tegen-

ftaande 't gunt voorfz. is , de gebergde Goeden , ofce die gevifchc zyn,

moeten contribueren aan de geworpene Goeden; overmits dat de felfde'

tot fulcker intentie en meyninge geworpen zyn , om 't Schip en de refte

van de Goeden te preferveren: ende indien de. voorfz. Goeden niet gewor-'

pen waren geweeft, foo foude de Koopman fijne fortuyne gehadc hebben,

om insgelyks fijn voorfz. Goeden te bergen ende recouvreren
,
geheel of-

te deels , 't zy nat of drooge; gelijck als andere Kooplieden gehad heb-

ben: 't welck hem benomen is geweeft deur de werpinge , ende fukks"

ufeert men dagelicks. (2).

5- 34- Ttém, een Schipper van Calais zeylende op Aremude , heeft on-

trent de Reviere van Lysbonne by tempeeft fekere Kooplieden- Goeden
geworpen; waar by fijn Schip gelicht zynde, heeft fijn voyage gevordert;

maar komende ontrent Wed- cappel in Zeelant, heeft Schip en Goet ver-

loren: niet-temin deur Swemmers Duyckelaar? van Wefl-cappel foo is op-

gehaalt ende gekregen groote meenigte van- Goeden ende Koopmanfchap-

pen; is nu de quejtie, of de voornoemde opgehaalde Goeden fullen ge-

houden

(r) Het welk voornamentiick by de Koopluyden in acht genomen behoort te werden;:

feyt Stracb. traSè. de Nav. part. 2, num. 19. utfupra quoque notavimns. Ende wen ad banc i.

gemeenlijck verhandelt de queftie , of, het eene Schip het ander by ongeluck overzty-

lende, die fchaden ook in Avarye komt. Ende is een gemeene Rntentie, dat daar iii

geen gemeene contributie plaats en heeft, qnam , oh communem utiiitatem, naufraglum fac-
tum non fit. Maar wat Schipper eens anderens Schip overzeylt, indien het in fijn macht
hadde geweeft het felve te verhinderen, ofte door fijn fchult waar toegtkomen , foo

moet hy feif de geheeie fchade dragen; anderfints indien het door llorin , tempeeü, of
anders buyten fchult van hem toegekomen is , foo wert de fchade ten wederzijden by de
Schippers en hare Reeder eicks half en half gedragen , Flacc. van K Carel 15 i. art. 46.

iian Pbilipp. 1 563. tit. van Scbepen die malkandereu bejcbadigen , vide Vinn. in add ad Pecc.

l. s- in pr. D, ai l. Rboi. litterd B : Neojlad. Stip. Hall. Cur. duif. 4.8.49: Coren Obf.

40. 41:
'

(2) L. 5 5. r. / 4 5. r. de l. Rb. yitque bidc ujui conjentanea vider.tur, qua ibi babet^

Paiii Caji. num.i. -'t welck nochtans faodanig te verllaan isj datier ten minden eenigtn

llont ofte redelicke diltantle ende veranderinge van tijt ende plaatfe tuifchen' het werpen^
ende 't breken van het Schip moet gepafiteri zyn, uytwijfende bei navolgende exempel i
ut elegantur notat Fecc. ad D: l. 4. § fi^dfi navis, i^ D. ad l. Rbod.
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houden zyn te contribueren in 't verlies van de geworpen Goeden ontrent

Lysbonne ofte op de voorgaande Plaatfen gefchiet ?

5. 35. De gefchreven Rechten in l. navis. §. fed. fi navis. D. ad l. Rhod.

veklaren , dat, overmits de geworpene Goeden geworpen zyn om Schip

ende Goet te falveren, foo Tullen die uytgehaalde Goeden by Duyckelaars

gehouden zyn te contribueren in 't voorgaande verlies , als Avarye gros-

fe. (I).

5. 3(5. Ende genomen, indien 't contrarie gebeurde, dat van de geworpene
Goeden ontrent Well-cappel geene oft luttel gefalveert waren ; lbo en fou-

de nochtans in dit cas de geworpene Goeden niet fchuldigh wefen te gel-

den in 't verlies van de verdronckene Goeden ; want het verlies van de
verdronckene Goeden en kan niet gerekent werden gedaan oft gefchiet te

zyn om 't Schip te falveren ;
gemerckt 't Schip gefaamentlijcken met de

Goeden verdroncken is, d.^.fedji navis. (2).

5. 37. Nu is de vrage; ofte het geworpen Goet niet en behoort ende
fchuldig is te dragen fijn quote part en portie van de gemeene geprefer-

veerde Goeden? Ferbi gratid; een Koopman heeft tot Lysbonne geladen

20 vaten Olye; waar af die tiene onder Engeland geworpen zyn; die, ge-

eftimeert ter uytterfle weerde, gelijck die fouden gegolden hebben ter

plaatfe van de ontladinge tot tien Ponden grooten Vlaams 't vat; facit

honden Ponden : is de vrage; of die Koopman de voorfz. hondert Pont

vry en fuyver ftrijken fal? Dan of hy fchuldigh is lafl: te dragen naar

rate van de voorf. hondert Ponden grooten Vlaams?

5. 38. De Gemeene Ufantie is; dat de voorfz. thien vaten geworpen Olye
dragen fullen lall van gemeene contributie; gelyck ende in alder manieren

als andere goeden die gepreferveert zyn : (^ 3 ) te weten ; Indien de ge-

meene contributie , op elck hondert Pont grooten Vlaams goets , het

welck in 't Schip bevonden is geweeft, bedraagt vyve; foo fal de voorfz.

Koopman over fijn tien vaten geworpen Olye moeten dragen ende fup-

porteren, voor fijn contingent, de voorfz. vyve: fulcks dat hy maar gs
voor ontfangen fal 't gene dat 100 waardigh was.

5. 39. Want lex Rhodia de ja^u heeft fuicke geinterefiièerde Kooplieden,

die heurlieder goet verloren hebben by werpinge , willen voorfien ende

befchutten by forme ende maniere van gemeene contributie : om des wil-

le, dat zylieden niet alleene dragen en fouden de voornoemde fchaden

;

maar dat onderlinge alle die Kooplieden -Goeden, in 't Schip bevonden,
gelijcke-

( I ) Sufficit enim femel negotium utiliter ejje gejlum. l. Jed on ultro. 10. ^. i. D. de ne-

got. gejl.

( 2 ) Adde Accurf. Alberic. Bartol. Cajlrens. ö* "''"•

(3) L. 2.
i). 2, & 4. D. ad. 1. Rh. Siet bier voor verf. in de taxatie. & ibi notati.
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gelijckelijck fouden fupporteren 't voorfz. verlies; ^ fic profpenum efi illis

de danmo vitaiido, non de lucro captando. Nu, indien de voornoemde chiien

vaten Olye heurlieder concingent van fchade niet en droegen ; lbo foude

de conditie van den genen die lijn Goet geworpen is beter ende protijce-

licker zijn, dan des genen die fijn Goet behouden ende geprclerveert

heeft : het weick ware onredelick ende tegens meyninge , intentie ende

wille van lex Rhodia. ( i) want hy foude genieten (foo 't boven vertiaalt

is) de hooghfte marckt van fijne geworpene Goeden, vry ende (uyver,

fonder daar op eenige onkoften te dragen; 't vvelck den andere Kooplieden

op heure gepreferveerde Goeden niet en mach gebeuren : Alsdan lbo is 't

wel redene, dat gemeene lall ende verlies gedragen wert by den genen
die in gemeen perijckel geweefl zyn j ende dat na valeur, ende eHimade
van yegelicks goet.

5. 40. Al 't welcke dat voorfz. is moet verfïaan worden , van Goeden

,

die geworpen zyn boven de helft van de voyage; want naardien dat de

felfde alsdan getaxeert werden, gelyk die gegolden fouden hebben ter

Plaatfe van der ontladinge ; foo is 't wel reden , dat zylieden heur portie

van 't verlies mede helpen dragen. Maar die Goeden, die geworpen fijn

binnen de helft van der voyagie , alfoo die allleenlick in taxatie komen en-

de ge-eflimeert werden foo vele als die gekoll hebben , en dragen geen
verlies over heurlieder contingent ende rate,- maar die Koopman flrijckc

fuyver 't gunt dat hy daar voor betaalt heeft ( 2 ) , mitsgaders ook alle an-

dere ongelden, ende onkoften van Tollen, Coftumen , &c. daar op ge-

hadt, ter ure van de ladinge toe; overmits dat men prefumeert, dat hy
genoegh verheft ende geincerelTeert is, mits dat fijn Koopmanfchappe ter

hoogfte marckt niet en heeft mogen arriveren , alwaar de andere Kooplie-
den Goeden deur 't verlies van de werpinge gearriveert zyn: hoewel noch-
tans de Kooplieden dickwils heurlieder Goeden tot minder prijfe geven,
dan die ingekocht zyn ; 't welk hier niet en valt in confideratie.

§. 41. Ende, in defe fake, hoewel die Arbiters ende goede Mannen,

( 3 )
gekoren tot maken van der Avarye geen vracht den Schipper en taxe-

ren, als die Goeden geworpen zyn binnen de helft van der voyage; noch-
tans is het felfde onredelick; maar behooren hem toe te leggen redelicke

vracht;

(l) Secundum ndturam enim eji; commoda cujufque rei eumfequi, quem fequuntw incom-
moda. l. 10. D. de reg. Jur jiinÜ l.unic. J. pro Jecundo. Cud. de Caduc. tollend: Nee alteri

per aherum iniqua conditio inferri debet l. 74. D. eodem.

( 2 ) Atque itii videtUT communi quddam confuetudine bac in parte receffum a diJlinBione l. 2.

5. f' navis 3. •uerfic. portio autem. D. ad l Rbod. nifi texlus eodem moae lemperettir ^ ad ufum
communem accommodetur. Conjunge. d-verj. inde taxatie . £3' ibi not.

(3) Nota: dat de queflien cude gefchillen in iiiati.ne van- Schip- vaardye, van de wel-
ke niet fckers by de bi fchreven Richten is geüatueert ofte by gewoonten onderhouden
wert, geftelt werden aan het oordeel van Mannen hun dcs vcrltaande ende neutraal zynde.
Stracb. de Navig. imm, 25, Mornac. ad, l, 9. D. l, Rbod. fVisb. Ïxe-Recbt. art, j8.
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vracht; immers ten minilen naar advenant de mijlen die hy gezeylt heeft

ende de felfde vracht brengen in de Retule met de geworpen Goeden.

5. 42. De Getneene Cojliime is in Avarye groffe
,

(
i
) dat de Schipper

keure en optie heeeft te flellen de weerde van fijn Schip in gemeene con-

tributie, ofte de vracht van de Reyfe; 'twelck gedaan zynde, foo hebben

de Kooplieden de optie indiende Schipper fijnvoorfz. Schip ten vylen pryfe

geftelt heeft, 't voornoemde Schip voor den felven pryfe te aanvaarden

ende accepteren ; en dit al binnen een getijde ofte fes uren ; wekken tijt

verflreken zynde, foo en zyn tot der voorfz. optie de Kooplieden niec

ontfanckelick. Ende de tijt van eender getijde ofte fes uren begint te loo-

pen , naar dien de Kooplieden ter plaatfe hebben mogen komen , alwaar

het Schip ligt, om tevifiteren, ofte henlieden voor den prys aanftaat als

den Schipper gefet heeft: ende eer en loopt de tijt niet, 't welck men
noemt tempus iitile.

§. 43. Maar om des wille, dat defe Coflume feer odieux wert bevon-
den, gemerckt men daar by afhandigh maakt eenen derden; te weten,
de gemeene Reeders, van heurleder Goet fonder heurlieder confent; (2)
foo is 't dat men dagelicks ufeert tot civile ende redelicke pryfe te ftellen

de weerde van de helft van den Schepe ende de halve vracht.

5. 44. Hoewel nochtans na redene ende equiteyt men behoorde in ge-

meene contributie te brengen de weerde van den geheele Schepe, mitsga-

ders oock de geheele Vracht van den Schipper van die reyfe: als beyde

wefende behouden ende gepreferveert deur de werpinge. ( 3 ).

5.45. Wel verftaande, indien den Schipper eenige Koopmanfchappen
gelaten werden voor de Vrachten ; daar af en foude hy niet fchuldigh

zyn te contribueren : maar alleene daar hy Vracht van ontfangt; 'twelck

een oorfake geven foude den Schipper om te bet forge te dragen, ende
niet foo haaftelicken te procederen totter werpinge.

„ §. 46. Onder de Schipperen van Vranckrijck foo ufeert men genera-

„ licken, dat alle die Avaryen, foo wel groffe als commune, werden be-

„ taalt de twee deelen op die Goeden ende Koopmanfchappen binnen den

„ Schepe bevonden, ende het derden deel by den Schipper: welcke cos-

„ tume occafie is dat de Schipperen van Vranckrijck felden Avarye bren-

„ gen , ofte ten minflen de felfde van kleinder importantie ; waar deur

zylieden, in tijde van payfe, de ladinge ende vrachten krijgen, en niet

de

(i) Wish. Zee-Recken. art. 38. en Place, 1563. van Scbipbr. ar. 6.

( 2 ) L. id quod nojlrum lï.D. de R. I.junS. l. in re mandata 2i, Cod, nandat.

(3) '^rg. l- 2. injin. p. £ƒ 5. 2. in fin. D.ad l. Rbod.
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de gene die dagelicks gecoftumeerc zyn Avaryen te fileren ende praólife-

len, als doen de Bifcayers ende de Hukken*.
* Hooge
]$oeijers.

5.47. De Schipper moet , alvoren de Kooplieden, ofte heurliedenFac- ^.igjuprü.

teurs indien daar ecnige in 't Schip zyn , roepen eer hy werpt oft kerft;

ende henlieden vertoonen het dangicr ende noot,- ende indien de Koop-

man ofte fijn Fafteiir refufeert de wcrpinge ende daar toe niet en wil ver-

flaan , foo vermach de Schipper even wel te werpen by rade van fijn

Hoogh-Bootsman , Stierman ende Schieman, als daar af beter verflanc

ende experientie hebbende. Unictiique enim creditur in artefud. l. certi juris. C,

de judk. ( i ).

5. 48. Ende aille de Bootsgefellen , hebbende in 't Schip meer dan een

vat Vrachte, moeten contribueren /oZ/Wo pro librd in de geworpene Goe-
den: ten ware dat zylieden hen foo kloeckelik hielden in der noot; als

dan foo zyn zy vry: Ende hier inne, volgende de Gemecne Ufantie , foo V°'

heeft de Schipper gc-Ioove ; al 't welck henlieden gepafieert wert by de

gemeenc Kooplieden , die niet fcharp op de voeringe van fuicke Bootsge-

zellen en zien ; meer ex liberalitate dan ex Jlriflo jure; want 't felfde doen-

de, als boven, niet meer gedaan en hebben dan zylieden fchuldigh en

waren te doen ; foo wel tot prefervatie van de Kooplieden - Goeden , daar

voren zy hen verbonden hebben ende huure ontfangen ; als oock tot con-

fervatie van heurlieder eygen Goet ende voeringe : ten ware de voornoem-
de voeringe merckelicke excedeerde de taxe gecoftumeert van de Bootsge-

iellen ; anders foo foude moeten fulcken Bootsgefelle gerekent worden voor

een Koopman, en betalen als de andere. (2).

§. 49. Ende hoewel hier voren * gezeyt is, dat al 't gunt dat breeckt in *^"f^^-

denSchepe, niet gerekent en magh werden in Avarye, als daar toe ge- fJiblnotat,

maakt zynde om te befigen ,• ende wat dat breekt
,

ge-eftimeert werdt
voor quaat ende fnoo goet : nochtans als het felfde gebroken goet hinder-

lick füLide vallen den Schepe, foo wert het felfde geftelt in de Retuh, en
gebragt in Avarye, Ferbi gratid , de Maft breekt ende valt met de Meer-
fe, ende de Ree over boort; ende om 't felfde fluk Maft quijt te werden,
van vreefe ofte 't deur fingeren den Schepe hinderlick foude vallen , de
Schipper kerft alle de hoofdtouwen ende de opftaande Wanten van den
Schepe om van het gebroken ftuck Maft vry te worden ; foo fal niet

alleen

f 1) Mits dat hy ende de Schipsgefellen, aan Lant komende, by eede verklaren , dat

fuliis by noot ende geineene raad gefchiet is, het voorjz. Place, vanden laatjleu OSo6. 15Ö3.
tit. 'jnn Schipbreuk art. 4 IVisb. Zee Recbt. art. 20. 38. 39 Het w^lke ook met de Zee-
Rechten van de Franfchen ende andere Natiën over-een komt. Siet Vin, In addit. ad Pecc.

/. 2. inpT. D. ad l. Rb.lit, a. in fin.

(2) IVisb. Zee-Recbt, art. 20. Coren. decij. 41. num. 3. in marg. Sibeeps Recbt, van Wefl-
cappel. art. 9.
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alleen het ftuck Maft mee de Meerfe, Zeylen ende Ree, maar ook alle

heuren aankleven
,

geflelt ende gebragt werden in Avarye, met het ge-

kerfde Want: overmits dat men het een fonder het ander niet en kan quijt

werden : ende dit al omme te fchouwen het perijckel , dat daar deur

den Schepe hadde mogen op-komen ; 't welck Ibick Maft men taxeren

fal by der infpeélie van de refte van den Maft binnen den Schepe over-

gebleven , ftuck voor ftuck foo dat gelden foude , ende niet vorder.

§. 50. Voorts foo is de vrage: Een Schipper komende uyt Spaengien

na Aremuyde, heeft nergens naar fijn volle ladinge, maar hem gebreeckt

noch feker quantiteyt van Laft ; ende arriverende op de reede voor Dou-
vres in Engelandt, heeft aldaar ingenomen fekere meenigce van fijne En-

gelfche Lakenen of diergelyke koftelicke Waren, dewelcke hy benoodigc

geweeft is door ftorm , komende op de Kuft van Vlaanderen , te werpen.

Quaritur, of de Goeden in Spaengien ingenomen, die niet gemeens en

hebben gehadt met de voornoemde Lakenen namaals gefcheept, fullen ge-

houden wefen te contribueren in 't voornoemde verlies?

5. 51. De refolutie is; dat Ja : overmidts dat de Schipper heeft by het

innemen van de Engelfche Lakenen tufl~chen alle de andere Goeden ende

Koopmanfchappen , die binnen Schipsboort waren, onderlinge tacitamfo-

cietatem ende heymelicke gemeenfchap ende verbont gemaakt van 't gene

dat den eenen oft den anderen foude noch in de ( i ) voyage overkomen :

fonder dat de Kooplieden , die heurlieder Goeden in Spaangien gefcheept

hebben, eenigh verhaal, ter caufe van „ defen, pretenderen mogen

„ jegens den Schipper : overmits dat de Schippers zeylende heurlieder

„ route oftefchale, dat is te leggen, heurlieder rechten wech , vermo-

„ gen in te nemen Koopmanfchappen fonder misdoen tot heurlieder volle

„ ladinge toe; genomen ook dat zy lieden , in Spaengien zynde, gepro-

tefteert hadden van faiilx-fret : wanc by het innemen van andere Koop-
manfcliappen , zeylende als boven heurlieder rechten wegli, hebben gefogc

het voordeel ende profijt van den Koopman die henlieden fchuldigh was

te betalen het voornoemde faulx-fret; en midcsdien niet gehouden „de cafu

^,
foituho; Anders, als de Schippers zeylen buyten heurlieder wegh foo

„ foude de Koopman zyn regres ende verhaal hebben jegens den Schipper

;

niet alleene van 't gunt hy betaalt hadde van fuicke Avarye, maar ook

van zynen intereft, dat hy geleden heeft deur dien dat zyn Koopman-
fchappen foo fpade aan de Marckt gekomen zyn , ende achter de

' vente.

„ 5. 52. Ende contrarie van defen werdt ge-ufeert inde perfoonen van

„ de Verfekeraars oft yJJJewadezirs ; want hoe wel de Verfekeraar volgen-

de zyn Police hem felven ftek in de plaatfe van den Koopman , hem ver-

bindende

( I ) ^''S- ^' 31' '«"«'i' comminitsr autem. D. profocie.
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bindende tot alle periculen , gepeynft en ongepeinft ( 1
), volgende de Coftuy-

„ men van Londen, ende de Beurfe van Antwerpen ;* , nochtans als een *Si('tCo/-

„ Schipper uyc fijn wegh zeylende, dcurzyn eyg.n wille , fonderdeur tem- '"y"- """^

„ peeft oft'- ftorm daar toe bedwongtn zynde, yet over-boort werpt; foo
"''*'*"*"•

„ is de AfT-uradeur , dien men over al houd als een wecTe ofte pupil

,

daar van dntlafl: want hy die rifque ofte fortune op fulcken buyten-weghy

als de Schipper gezeylt heeft, 'tzyncn pcrickele nieten heeft genomen;
daaromme foo moet de Koopman zyn regres halen aan den Schipper (2).

5.53. Hieromme foo moeten de Schippers wel voordacht zyn, dat,

als henlieden by den Koopman de volle Jadmge niet in-gegeven en werdt,

volgende heuriieder Cbarter-partie ; dat zylieden als dan protejleren jegens

den voorfz. Koopman ofte zyne Fatteurs van faulxfret , ende komen mec
hec gunt, dat henlieden ingegeven is, naar huys.

g. 54. Maar in cas dat de Koopman den Schipper niet in en geeft, foo

vermagh fulcken Schipper (naar dat het voorfz. proteil vanfjulxfretgs-
daan is) buyten zyn wegh te zeylen om vracht te foecken; welcke vracht

komt tot •af-flag van 't gunt de Schipper jegen den Koopman bedongen
hadde: ende indien het Schip onderwege blijft, foo is de Koopman van
faulx-fret te betalen geheel ontflagen.

5. 55. Ende uyt 't gene, dat voorfz. is , foo werdt gerefolveert de vrage,
als een Koopman het geheele Schip bevracht heeft, mits conditie, dat de
Schipper geen andere Goeden in fal nemen dan de zyne; ende volgende
de Charter-partie daar af zynde, foo heeft de Koopman den Schipper zyn
volle vracht in-gegeven ; nochtans de Schipper , defen niet tegenftaande

,

heeft feker packen van andere Kooplieden ingenomen op den Over-loop,
de v/elcke hy geworpen heeft deur tempeefl; ende ftorm: Quceritur, of de
Koopman, die 't geheele Schip bevracht ende geladen heeft, fchuldigh is

te contribueren in 't verlies van de packen ?

5. s^- De refolutie is ; dat de Koopman van de Packeu fal aanfpreken

de andere Goeden in den Schepe geladen (3), omme daar aan te ver-

halen de Avarye; als door zyn verlies behouden zynde, ende in gemeen
perijckel geweeft te hebben (4), in aller manieren, gelyk twee gelagh-

genooten betalen moeten in * Waardye de koften van de gclage; niet te- ^^^^,^^'^'

genfl;aande eenigh contraól ofte voorwaarde onder henlieden gemaakt. '

fchap.

'

5- 57'

f I ) Definithnem Affecuratoruin £? Aflecurationis vide apud Strach. traSat. de AJJecwat.
prxjat. n. 46.

(2) Ordonnantie op Affeurantie, Amfl. art. 7. Coftuymen van Antwerp. tit.54. art. 12.

Grot. Inleyd. lib. 3. tit. 24 num. 16
( 3 ) -^"fi- d. l. 31. in verb. Communiter autem. D. pro focio.

(4) Arg. d. l. 2. in fin. pr. £ƒ J. 2. in fin. D. ad l. Rbod.

Q.q2
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§. 57. Ende heefc fuiken Koopman a^ie reële op de felfde Goeden, om

daar aan te verhalen 'c gunt hem competeert van de Avarye; hoewel de

andere Koopman zyn regres verhalen mach aan den Schipper, diP welcke

in 't geheel van hem bevracht zynde , heeft nochtans , contrarie zyn Char-

ter-partie , endere Koopmanfchappen ingenomen. Ende door defe ende

diergelyke faken ( i ) , foo wert te rechte een Schipper in 't Franjoys ge-

naamt Maijlre de Navire; want hoe wel hy 't geheele Schip verobligeert

heeft aan den eerflen Koopman; nochtans hy wefende Meefler van den

Schepe, vermagh, tegens zyn Chartre-partie ofte bevrachtinge, tot zynder

perijkel ende fchade te doene; maar en mag eenen derden, cumhabet Jus

Commune pro Je , ut hic , by zyn voorgaande contraólen ende conventien

niet prejudiceren noch hinderlyk wefen. (2).

§• 58* Oi'^fif^ff in <^^ meefte hette van den tempeefte, foo is 'er een

Kiile geworpen , in de welcke de Koopman fegt dat 'er koftelicke Juwee-

len, Peerlen, ende andere Baggen in geweefl zyn, hoe dat men de Ava-

rye van defe Kifle maken fal?

§. 5p. Men fal fien by des Schrlvents boek, hoe veel de voornoemde

Kifte te vracht gegeven heeft, en waar voren hy die befteet heeft, en in

wat plaatfe die geflaan heeft, van wien hy die koftelickheyt gekocht heeft;,

insgelyks, waar voren vertok ende bevracht is, daar voren fal die geftelc

werden in de Retule ;
genomen ook , al bleecke eenige Juweelen ofte Kos-

telickheyt daar inne geweefl; te zyn, de welcke men niet flellen en fal;

overmits dat die behoorde a-part te wefen, ende niet met flechte Goeden

gemengelt, waar door de felfde over-gehouden fullen wefen; en die met-

len quade bevonden wert, wcrt daar mede gerekent. (3).

(1) Ende by ons een Schipper, qnafi Scbipheer, Schfpperen, Schipbeeren per contraÜiO'

Mm : gelyk noch by fommige oude Schriften te fien is. Soo is 't ook dat de gene, we!-

t;ers Goederen geworpen zyn, geene aftie van Avarye ofte Contributie en konnen infti-

tueeren tegens de andere welkers Goederen behouden zyn ; maar moet fulks door den

Schipper , als Meeftet van den Schepe, gedaan werden,- die daar toe by weygeringe of

verfuym kan werden geconüringeert ende gedwongen , dat hy geene Goederen uyt 'c

Schip en Iaat vertrecken , voor en al eer de geleden fchade by contributie van Avarye fal

zyn vergoedet. /. 2. in pr. D. ad leg. Rhod. welcke maniere ook in andere gelegentheyt

gebruyckelick is. L. cwnin pluies annos 60. 5 mejjem. 5. D. loeati: l. Julianus 13. ^.pen.

D. de aü. empt: l. 75. J. uit. D. de leg. i: ^ d. l. 2. in pr. 6f 5- psn. D.aê, l. Rbod.

(2) Res enim inter alios a£la aliis prajuiiicare tion protejl. l. 63. Z). ds rejud. ^ tot, tit.

Cod- res inter al. aff. vel jud. al. non noc.

(3) Conform defe Coftuyme is by het Piaccaat van den leften Oclob. 1565. tit. van

Scbipbr. art. 3 geordonneert: dat, indien daar ycmant in den Schepe waare die in fijn

Kiften, ofte Packen hadde Geldt, Gout, k^ftelicke Gejleenten, ofte andere Goeden van

grooier waarden ; fal gehouden zyn 't felve aan den Schipper te verklaren goets tijdts

eer dat men werpt,- anderfinis fal in 't maken van de Avarye daarop geen meerder aan-

fchonw genomen werden , als wel de felve Killen ende Packen van buyten fcbijaen te

wefca.
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§. 60. De Schippers moeten wel toefien
,
geen Kooplieden Goeden te ^"^- 'In-

leggen op den Overloop; maar zyn gehouden die te bergen, ende be- br^isós!'
quamelicken te flouwen onder de luyken van den Schepe: anders zyn
gehouden de felfde Goeden, indien die nat ofte bedorveu werden, ofte

ook over boort geworpen worden , den Koopman daar af concenteren en
betalen; want alsdan men prefumeert dat hy zyn Schip overladen heeft,

ende dat alfulken verlies by des Schippers eygen fchult toegekomen is;

het welck men huydens daags niet en ufeert: waar door groot verlies ende
inconventien komen; want de Hukken dagelicks foo veel de Koopmans
Goet op haarlieder Over-loop leggen , als een gemeen Bartoen met zynen
Schepe laden foude.

ORDONNANTIE ende TAU.X,
Gejlelt by de H, Mog. Heeren Staaten Generaal der Fereenigde

Nederlandfche Pro-vintiën , op de voeringe van den Schip-

pers, Stuurluyden , ende Bootsgefellen , watfy -voor haar

voeringe in V inne-komen JuUen mogen genieten.

Alfoo by dagelickfche experientie meer ende meer openbaar
werden de groote frauden, die worden gepleegt onder 't dekfel

van de Bootsmans Voeringe, waar door niet alleen de Kooplie-
den ende Negotie, maar ook de gemeene middelen tot defentie

van den Lande Cours hebbende, grootelijks verkort ende ver-

mindert worden : De voornoemde H. Mog, Heeren Staaten Ge-
neraal begeerende daar inne te voorfien , hebben by provifie ge-
ordonneert ende geitatueert , ordonneren ende llatueren midts-
defen, 't gene hiernaar volgt.

Ende Eerjf,

DAT van nu voortaan niemant eenige uytgaanJe Goederen onder dek-
fel van Voeringe in 't aangeven op ten Comptoiren van de Con-

voyen ende Licenten fal mogen verfwygen, mitsdien men niet en verllaat^

dat van de uytgaande Goederen eenige voeringe in 't minlle fal worden
gcnooten : Op posne van te vervallen in de boeten en verbeurten by de
Placcaateop de overtreders der fclver geflelt,

Dan belangende d'inkomen Goederen, fullen de Schipperen ende Boots-
gefellen voor voeringe genieten van Ooften komende? te weten, Schip-
pera.ende Stuurlieden elck een half lafl Rogge oft Tarwe, ende drie

(^q 3 Boots-
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Boocsgefellen t'famen een Lafl:, daar die Schepen meefl mede gela-len

zyn : Behoudens datfe onder haar Voeringe niet en fullen bevryden eeni-

ge koftelijcke Goederen , als Wolie , Zyde , Lakenen , noch eenige

Coopmanfchappen die meneer Ellen oft gewichte worden verkocht.

Ende van alle tonnen-goet, als Meel, Garft, Peck, Teer, Affchen,

ende andere diergelijcke Koopmanfchappen van Ooften komende, fullen

genieten na advenant van de Greynen , tot twaalf tonnen voor 't Laft,

midts dat Greynen geladen hebbende, haar voeringe daar na mogen
nemen.
Ende niet als tonnen goet geladen hebbende , fullen de Schippers ofc

Stuurluyden , ende die Bootgefellen na advenant mogen genieten voor een

half Laft Rogge ofte Tarwe negen tonnen , ende voor een derde-part van
een Laft fes tonnen , fonder meer.

Ende de Schepen van Weften komende, fullen genieten na ouder ge-

woonte haar vry Zout, fonder eenige ander Koopmanfchappen, als Wy-
nen, Olye, Specerye, ofce diergelyke waren te mogen bevrijden.

Als ook van die Schepen uyt Vranckryk komende, met Wynen ofte

Pruymen geladen, fullen tot voeringe hebben, 't zy Pruymen ofte Wynen,
de Schipper een Pijpe ofte twee Oxhoofden , die Bootsgefeilen elcks een

Oxhooft fonder meer.

Van alderley hout van Ooften ofte van Noorwegen over Zee komende,
fullen voor voeringe genieten voor Schippers, Stuurlieden en Bootsgefeilen

den feften penningh van 't gene die Goederen in de Convoyen fchuldigh

zijn, fonder meer.

Ende van alderley Bieren over Zee komende, fullen voor den Schipper

ende Volck genieten van de hondert tonnen Biers acht tonnen , fonder

meer, minder quantiteyt na advenant.

Ende die ladinge geen twintigh tonnen excederende, en fullen geen

Voeringe mogen genieten, ende dit al gevult zynde na behooren foo hec

den Koopers gelevert wordt.

Naar wekken Taux de voornoemde E. Mog. Heeren Staaten Generaal

Ordonneeren ende bevelen , dat foo wel alle Schippers , Stuurlieden ende

Bootsgefeilen , als mede die Generaals , mitsgaders de particuliere Collec-

teurs. Controleurs ende Cherchers van de Convoyen ende Licenten, hen
fullen Reguleren, doende clck in fijne bedrijve defe Ordonnantie ende

Taux ftricktelijck onderhouden.

Jldus gearredecrt ende bejloten by de Heeren Staaten Generaal ^ in

'sGravenhage, den 26 Jw/y, Jnno 159J.

Johan Rengers tho Hellen vt.

Ter Ordonnantie van de voornoemde Staaten Generaal.

C. Aerssen.

I N-
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INSTRUCTIE
E N

ORDONNANTIE
Voor COMMISSARISSEN

V A N D E

Z E E-Z A AKEN
TE AMSTERDAM.

Extraff nyt het Regifter van Wille-heuren ^ der Stadt

Amftelredamme , geteechent mette Letter Z.

Gepubliceert , na voorgaande Klock-gejlagh , n:an de Puye defer

Stede ^ den hjlen January Anno 164.3. Prefentibus den.

Heeren Schout , Willem Backer Bwgermeejler , Mr. Wouter
Valckenier y ende Mr-Jawvan Heemskerck Schepenen.

ALZO 't federt de Publicatie van d'Inftruftie ende Ordon-
nantie der CommifTarilTen van de Zee-Zaaken, gedaan den

16 February 164.1. By mijne Heeren van den Gerechte eenige

veranderinge ende ampliatien daar inne gedaan zijn. Zoo is by
mijne voornoemde Heeren goet gevonden, de voorfz. Inflruftie

en Ordonnantie op een nieuw te doen verkondigen , in voegen
en manieren als volgt.

I. Eerilelijck , dat by mijne Heeren Burgermeefteren en Sche-

penen alle Jaren op den 8 February gekoren en be-eedigt iliUen

worden vijf CommilTarilTen , omme ter eeriler inftantie te de-

cideren en af te doen alle zaaken en queftien , die fuUen mogen
voorvallen tulTchen Koopman en Schipper , tufTchen Koopman
en Bootsgefel, tuffcien Schipper en Sciiipperj tulFchen Scliip-

per
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p^er en Bootsgefel, Item tuiïchen Koopman en Lootsman, ende
tuiTchen Lootsman ende Schipper mitsgaders tuflchen Inlaaders

ende Inlaaders, Reeders ende Reeders, als oock. Schipper met
hare Reeders, in iaken de Zeevaart aangaande: uyt-gefeyt in

cas van AfTeurantie ende Avaryen , metten aankleven van dien

,

die, als voordefen, bellecht fulien worden by CommiflarifTen van
de Kamer van AfTeurantie.

II. Des, daar een gefet Schipper fouden mogen weien, fulien

de Reeders van foodanige Schepen den Schipper hebben te repre-

fenteren : Gelijck mede de Perfoonen van hare Schippers fulien

hebben te vervangen de Bewint-hebbers van de Oofl- ende Weft-
Indifche, ende andere Compagnien.

III. Ende fulien de voorfz. Commiflariflen , ten minllen drie in

getale, gehouden wefen alle wercke-dagen te fitten, omme par-

tyen recht te doen, ter plaatfe by mijne Heeren van den Gerechte

daar toe ge-ordonneert.

IV. Sullende 't felve Collegie bedient worden van een Secreta-

ris, midtsgaders een ofte twee Perfoonen voor Deurwaarders
ofte Boden.

V. De gene die yemant voor de voorfz. CommifTariffen fal willen

dagvaarden, fal gehouden wefen daaghs te voren 't felve te doen
door een Bode van de felve CommilFarifTen , alwaar Partyen

Contendenten gehouden fulien zyn te compareren in Perfoon

;

fonder dat yemandt van dien fal mogen werden ge-afTifleert met
eenigh Advocaat , Procureur , of eenige anderen Perfoonen hen
met de Prafttijcke behelpende.

VI. Ende fulien CommiffarilTen by alle mogelijcke middelen

trachten, om partyen, fulcks doenlijck 2,ijnde, by Induftie, ofte

verblijf als goede Mannen , te accorderen , ende 't felve niet wil-

lende vallen, als dan tufTchen partyen recht doen, 't zy in 't

decerneren van provifie van namtiffement , definitive Condem-
natie, of ablblutie, fulcks zy-luyden, na gelegenheydt van fa-

ken , zullen bevinden te behooren. Wel-verflaande dat in zaaken

coniiflerende in fcyten ende bewys , ende fulcks nader onderfoeck

,

ende langer train van tijdt vereyfchende , Commiirariffen foodani-

§e faken ter eerfter inftantie fulien renvoyeren voor de Heeren van
en Gerechte, fonder partyen te ordonneren te gaan voor eenige

Arbiters, goede Mannen, ofanderfints : ende dat in 't verleenen

van provifie van namtiffement , 't felve niet en fal excederen de

fomme vijf hondert guldens. V 1 1.
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VII. Soo yemandt behoorlijck is gedaghvaait , ende niet en
compareert, fal tegens hem verleent worden 't eerlle defaiit,cnde

voor de tweedemaal geroepen zijnde, ende eciiter niet compa-
rerende, fal by CommifiTariiTen gegeven worden "'t tweede defaiit,

ende lullen voor "'t prolijt van dien decerneren namtiflement van
de ge-eylchte fomme, in gevalle defelve niet en monteert boven
de joo guldens: Ende daar na de fake tegen den gedaaglide ter

Rolle geprefenteert welèndc, om zyn defaut te purgeren, of
Vonnifle te aanhooren, fullen de voorfz. CommiiTariiren , den
gedaaghde alsdan noch niet comparerende, het voorfz. namtifie-

mentper contumacia/ii converteren in deünitive condemnatie, foo

de faice daar toe gediiponeert is.

Vill. Wel-verftaande dat , om de goede Luyden niette precipi-

teren , nochte by capiteulè dagh-vaardinge in haar abfentie defaut

tegens haar te laten obtineren , CommiifarilTen goet ende exaót

regard fullen nemen, of de citatien debité door den Bode aan
de Perfoonen ielfs zijn gedaan, ofwel, by haar buytens huys
2,ijn, aan haar woonftede, waar van de Boden lullen gehouden
wezen notule te houden, ende CommiiTariiren rapport te doen,
mitsgaders aan de gedaaghde, oft'lijner woonftede. Billet van
daghvaardinge te laten, op datalfoo niemant in fijn Recht wer-
de verkort , nochte by fijn wegh-blijven eenige excufc te pre-

tenderen.

IX. Item, van alle definitive Vonniflen, by de voorfz. Com-
miflarilfengewefe, fal partye, hem daar by befwaart vindende mo-
gen appelleren aan den Heeren Schepenen deler Stede: Ende fal

in fucKen gevalle d'Appellant gehouden wefen fijne appellatie,

fo 't Vonnilfe daar van ge-appelleert wert totte fomme van vijf'

hondert guldens , ende daar beneden bedraagt , binnen drie da-

gen , ende boven de vijf hondert guldens beloopende , binnen
thien dagen na de pronunciatie, by den Secretaris te laten aan-

teecivenen, ende wy^ders 't ièlve fijn appel te vervolgen by Re-
quelle binnen noch drie ofte thien dagen refpective daar aan
volgende , op poene van defertie.

X. Ende yemandt in appel ontfangen zijnde, fal in handen
van den Heeren Schepenen configneren de fomme van drie gul-

dens, de welcke hem fullen worden gereftititueert, indien het

VonnilTe in queitie by Schepenen wordt gealtereeit^

R r XL
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XL Ende fiillen de non Comparanten verbeuren voor yder de-

faiit vier ftuyvers , welck.e delauten ge-innet fullen worden by
den voorfz. Boden.

XII. Ende op dat alle exceflen ende on^eregeltheden tuffchen

Schippers ende Schippers, mitsgaders Schippers ende Bootsge-

fellen, daar onder begrepen Reeders, Bewint-hebbers van de

Ooft- ende Weft-Indilche , ende andere Compagnien, in voe-

gen voorfz. te beter foiiden mogen geweert ende voorgekomen
worden , foo falder tot dien eynde geftelt worden een Perfoon

tot Water - fubftituyt , omme het recht van de voorfz. Commis-
fariflen te helpen mainteneren.

XIII. Wort mede de voornoemde Water-ïlibftituyt by mijne

Heeren van den Gerechte voornoemt ge-authorifeert , alle bekeu-

ringen te Water te doen , de boeten te innen , den onwilligen

aan te klagen, ende de Condemnatie te verfoeken by de voorfz.

Heeren CommilTariiren : Gelijck mede de felve Water-fubftituyt

wordt ge-authorifeert omme in alle Criminele faken, te Water
voor-vallende , de Schultplichtingen te apprehenderen , ende

defelve over te leveren in handen van den Heer OiEcier defer

Stede.

XIV. Ende wat aangaat den Secretaris van dit Collegie, de-

felve fal voor het aanteeckenen van yder Vonniffe ofte ap-

poinftement genieten drie fluyvers, ende voor 't uytgeven van
de Ade fes ftuyvers.

XV. Ende de Bode of Deurwaarder fal voor yder Citatie , die

hy fal doen, genieten drie ftuyvers in de Stadt, ende vier ftuy-

vers op de Stroom, boven de Schuyt-vracht.

XVI. Is voorts by de voorn. : mijne Heeren van de Gerechte

goedt gevonden endegeordonneert, dat tot onderhoudt van dit

Collegie van CommilTariiren, ende andere noodige onkollen, alle

Koopvaardy-fchepen ,
geene uytgefondert , die hier ter Stadt

foUen komen te lolfen, voor yder reyfe betalen fullen aan den

Secretaris van 't gemelde Collegie , die fulcks aan den E. Heeren
Thefauneren Ordinaris fal hebben te verantwoorden , 't geene

hier na volgt.

XVil. Te weten , een Schip van vijftigh Laden ende daar-en-

boven, komende van Weften, Ooften, Noorwegen, Engelandt,
Schotlandt , ofte eenige andere Plaatlen daar ontrent gelegen

,

dertigh ftuyvers. XVllI.
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XVIir. Item, een Schip van 25' tot jo Laften toe, vijfthien

ftiiyvers.

XIX. Ende de Schepen komende van by Weften de Caap de

Finifterre , ofte by Noorden Hitlandt , elck Schip drie gul-

dens.

XX. Ordonneerende en Wille-keurende wyders mijne voorn.

Heeren van den Gerechte, dat geen Schippers hier ter Stede fich

fuUen vervorderen eenigh Bootsgefel , 't zy Oificier ofte Matroos
te huuren 't en zy dat de felve Bootsgefel eerft vertoone Aóte van
öntflaginge ofte affchey t , by den Schipper daar mede hy laatft

gevaren heeft onderteeckent, op poene van 30 guldens, by den
Schipper, t'elckens hy contrarie doet, te verbeuren: t'applice-

ren een derdendeel voor den aanbrenger , een derdendeel voor

de Zee-varende Armen, ende een derdendeel voor de Water-
fubllituyt.

XXI. Ten ware dat defelve Bootsgefel , 't zy Officier of Ma-
troos , nooyt gevaren hadde , ofte fuffifante redenen gaf waar
door dat hy geen Ade van öntflaginge ofte aflcheyt van fijn

laatfte Schipper konde hebben , in wekken geval den Schipper

vry fal Haan hem te huuren , ten overftaan van den voorfz. Wa-
ter-fubllituyt , die voor fijn prefentie van den Schipper voor
yder Perfoon lal genieten fes ftuyvers, fonder meer.

XXr. Dat van nu voortaan alle Officieren ende Bootsgefellen,

't zy hoedanig ofte uyt wat quartieren datfe oock foude mogen
2yn , die hen verhuuren , 't zy by de Maant oft by de Reyfe

,

om van defer Stede op Coopvaardye met hunnen Schipper te

varen, fullen gehouden zyn Adle van affcheyt van de lefte Schip-

per daarfe mede gevaren hebben, aan deièn hunnen nieuwe
Schipper, foo haalt de Huure is gefloten, over te geven, op
poene van drie guldens , te verbeuren by de Schippers , die eeni-

ge Bootsgefellen , fonder vertooninge van zyn Ade van af-

fcheydt, fiillen aannemen.
XXIil. Gelijcke drie guldens fal mede verbeuren de Schipper,

die den Bootsgefel, die hy af-danckt, buyten reden weygert
of willens verluymt zyn Afte van affcheydt te geven.

XXiV^. Ende fal de Schipper gehouden zyn den gehuurden
Officier of Bootsgefel , na 't overleren van zyn befcheyt als vo-

ren, op de handt te geven een Huurpenningh van fes ftuyvers,

R r 2 tot
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tot feker bewys van een valle Huure, ende zyn naam, toe-

naam , ende woon -plaats ofte Logijs, perfed: aan te fchry-

ven.

XXV. d'Officieren en Matroofen fuUen gehouden zyn, bin-

nen 24 uren , na dat zy haar Huurpenningen fullen hebben ont-

f'angen, tTcheep te komen, ende het felve Schip helpen toe-

maken, laden, of ballafl, gereet om te zeylen, fonder te mo-
gen aan Landt varen , veel min aan Landt vernachten , 't en zy
met fpeciaal confent van den Schipper , of die in zyn plaats of

name commandeert.

XXVI. Doch eenigh Officier ofte Bootsgefel, in 24. uuren na

dat hy fijne Huurpenningen fal hebben ontfangen, niet tTcheep

komende , fal de Schipper vermogen een ander in plaats liuuren,

ende van de gehuurde ontflagen zyn : Daar-en-boven fal de ge-

huurde noch verbeuren, indien ''teen Officier is, de fomme van

thien guldens, ende foo 't een flecht Bootsgefel is vyf guldens,

ten behoeve van den Water-fubftituyt, ende fal des niet te min
foodanigen Officier ofte Bootsgefel gehouden zyn in fijn dienft

te gaan, ende de felve te voltrecken, in cas de Schipper fulcks

fal begeeren.

XXVII. Des fal de Schipper gehouden wefen, fodanige ach-

ter blyvenden Officier of Bootsgefel in 24. uren daar na met
naam, toe-naam, en woonplaats ofte Logijs, aan te geven aan

den Water-fubftituyt , omme by den felven de voorlz. boeten

gevordert te worden, op poene, foo eenigen Schipper daar inne

nalatigh blijft , dat de felve t'elckens verbeuren fal dertigh gul-

dens : t'appliceren een derden-deel voor den aanbrenger , een

derden-deel voor de Zeevarende Armen, ende een derden-deel

voor de Water-fubftituyt als voren.

XXVIII. Eenigh Schip als boven gereet gemaackt zijnde,

ende het Volck de halve huure ofte Maant gagie ontfangen heb-

bende , fullen haar vervoegen binnen Scheepsboorts te komen ,

te weten, foo het een Schip is varende Ooft, Weft, Zuyd, of

Noort, geene plaatfen uytgefondert, binnen den tijt van twaalf

uuren , en indien 't een Schip is varende bezuyden de Caap Fini-

fterre, op wat plaatfe 't foude mogen wefen , binnen twee et-

malen, omme te wachten nad'ordre van den Schipper omt'zeyl

te gaan, en wie hier in, fonder expres confent van den ScJiip-

per.
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per, nalatigh bevonden M'ort , "'t zy OiBcier of Bootsgefel , dat

de felve verbeuren fal een vierde-part van fijne Hiiure , of een

lialve Aiaant van fijn bedongen gagie: t'appliceren d'eene helft

voorden Water-fubftitLiyC, ende d'ander helft voor de Zeeva-
rende Armen.
XXIX. Ende foo eenigli Officier of Matroos mette halve Huur

ofte Maant gagie hem vervorderde wegh te loopen, fal de
Schipper gehouden zyn de naam, toe-naam, ende woonplaats
of Logijs, van fodanige aan den Water-fubftituyt (als voorfz.)

aan te geven , eer hy van hier fal komen te vertrecken , om by
den felven van fodanige Perfoonen notitie gehouden , en daar

op vervoigh gedaan te worden : op poene dat de Schipper fal

verbeuren voor fijn eygen rekeninge een fommige van 60 gul-

dens, t'appliceren een derde-part ten behoeve van den Water-
fubftituyt, een derde-part ten behoeve van den aanbrenger, en
't rcfterende derde-part voor de Zeevarende Armen.
XXX. Gq&h. Ojfficieren ofte Bootsgefellen en fullen vermogen

uyt de Huur te fcheyden, na dat zy tTcheep gekomen zyn, of
de halve Huur ofte Maant-gelt ontfangen hebben, ten ware om
wettige redenen, met kennifle van den CommiirarilTen , ende
midts weder uyt-keerende het geen zy van den Schipper ont-

fangen hebben, ende anders niet, op de verbeurte van de halve
Huur , of een Maant gagie , ten behoeve van den Schipper en-
de fijne Reeders voor de eene helft , ende voor d'ander helft ten

behoeve van den Water-fubftituyt.

XXXr. De Schipper yemandt van fijn Officieren ofte Boots-
gefellen fijnen dienlt op-feggende fonder wettige oorfake, (^t

welck fal ilaan tot kenniffe van CommiiTariffen ) fal verbeuren
voor fijn eygen rekeninge , buyten laft van fijne Reeders , ten
behoeve van de gene die hy fijn dienlt alfoo opgefeyt fal hebben
een halve Huure , ofte een heele Maandt gagie.

XXXII. De Schepen van defer Stede vertrocken zynde, ful-

len geen Officieren ofte Matrofen vermogen, 't zy binnen of
buyten 'sLandts, uyt het Schip te gaan of te varen, veel min
aan Landt te vernachten, fonder expres confent van den Schip-

per, of van die (vermits fijn ablèntie) in fijn plaats commandeert,
op poene van 6 guldens, ten behoeve vanden Schippers en fijne

Reeders.

Rr 3 xxxiir.
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XXXIII. Ende oft gebeurde dat een Schip, in 't laden, of

geladen zynde, de Schipper foiide mogen goet vinden eenige

Goederen weder iiyt te loflen, ende andere in de plaatfe in te

laden, fullen alle Officiers ende Bootsgefellen gehouden zyn hen

daar toe te laten gebruycken, naar "'t believen van den Schip-

per, 't zy fulcks gebeurt voor defe Stadt, of elders binnen

's Landts , midts , na gedane reyfe , daar voor gecontenteert

wordende , ter difcretie van CommifTariiTen : Ende foo yemandt

,

't zy Officier ofte Bootsgefel , in loflen ofte laden onwilligh be-

vonden werde, fal d'onvviUige verbeuren een Maandtgagie,ofte
het vierde-part van fijn Huure , te appliceren als voren.

XXXIV. Gebeurt het mede dat binnen ofte buyten 's Landts

by den Schipper eenige veranderinge op fijn voorgenomen reyfe

foude mogen voorvallen , 't zy in de reyfe te verkorten of te

verlengen, of van d'eene plaats op d^ ander te verzeylen, of
her-zeylen, of oock buyten 's Landts ende buyten de voorge-

nomen reyfe elders te lolTen, laden en herladen, foo fullen alle

Officieren en Matrofen , 't zy datfe by de reys of by de Maant aan-

genomen zyn ,
gehouden wefen den Schipper daar in te gehoor-

famen, ende in alles te volgen fijne ordre, fonder tegen -feg-

gen, uyt-gefondert op onvrye plaatfen te varen, ende anders

niet.

XXXV. Midts dat de Schipper daar voor aan de gemelde
Officieren en Bootsgefellen fal betalen (na gedane reyfe) lbo veel

als by de CommiffarifTen , na gelegentheyt der fake fal bevonden
worden te behooren.

XXXVI. Soo nochtans een of meer volle reys ofte reyfen

buyten 's Landts mochte gedaan worden , daar de Schipper fijn

Schip komt te loflen, ende lijn Vracht verdient is, fal de Schip-

per gehouden zyn t' elcken reyfe fijn Volck ten vollen af te be-

talen, op poene dat de Schipper in gebreke blijvende, daarover

lal verbeuren vijf-en-twintigh guldens ten behoeve van het ge-

meen Scheepsvolk , 't en ware daar eenigh verfchil foude mogen
voorgevallen zyn ; nopende 't verlengen van de refpeftive rey-

fen , welck verichil van 't verlengen van de reyfen alleen fal blij-

ven open ftaan, omme hier ter Stede af-gedaan te worden , fon-

der buyten 's Landts malkandersn eenige moleflie daar om te

mogen aan doen: op poene dat degene die fulcks doet, ver-

beuren.
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beuren fal fijn gelieele bedongen Huure , ofte reJflerende Maant-
gek, d'eene helft ten behoeve van den Schipper ende gemeene
Reedersj ende d' ander helft ten behoeve van den Water -fub-

ftituyt.

XXXVII. Soo eenige Officieren of Matrofen , binnen Scheeps-

boort , of aan Landt , of elders , in haar Schippers dienfl zyn-

de 5 fich tegen haren Schipper qualijck dragen , of onder mal-

kanderen eenige moeyten maken, lal fodanige moeyte- maker
t'elckens verbeuren 6 guldens, ten behoeve van de Zeevarende
Armen,
XXXVIII. Indien buyten 's Lants eenigh Officier of Matroos

'tzy binnen ofte buytenScheeps-boort , offijnen Schipper, ofte

yemant anders in Scheeps-dienfl zijnde, fijn Mes treckt , ofan-
derfins fich tegens den Schipper, of yemant van de andere Ot
ficieren, of van 't Volck, fich feytelick ftelde, of yemant van
hen quetfte , foodanige fal den voorfz. Water-fubflituyt aange-

geven moeten vt^orden, ende fal defelve gehouden zijn foodani-

gen Perfoon te vervolgen, en fijn Perfoon bekomende, of at-

trapperende, te llellen in handen van mijn Heere den Schout,
omme naar gelegentheyt van faken geftraft ende gecorrigeert te

worden , tot arbitrage van de E. Heeren van den Gerechte.

XXXIX. Soo wanneer het Scheepsvolck haar Reys ofte Rey-
fen voldaan fuUen hebben na behooren , fal de Schipper gehou-
den zyn henluyden elck daar van ( als voren gefeyt is ) te ver-

leenen een behoorlijcke Acte van affcheydt, ende henluyden
haar verdiende loon in alles te voldoen, terflonts na d'ontla-

dinge, 't en ware de Schipper fijn Schip wilde op-geleyt en in

de Waal gebracht iiebben , t welck het Scheepsvolck gehouden
fal zijn te doen, fonder dat de Schipper hem in 't felve cas de
Huur ial hebben te betalen voor dat fulcks fal zijn gefchiet, mits

dat 't felve by den Schipper gedaan werde binnen veertien werke-
dagen na 't arrivement van 't Schip alhier, indien 't eenigfints

doenlick is , 't welck fal ftaan tot arbitrage ende uyt-fprake van
Commiifariflen.

XL. Des zoo de Schipper niet dadelijck fijn Volck binnen de
24. uren naar d'ontladinge ofaf- danckinge, ofte na d'op-leggin-

gc van 't Schip (foo hy des begeert) en betaalt, fal de Schip-

per voor yder dagh gehouden zyn te geven aan een Officier drie

guldens.
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guldens, ende aan een Bootsgefel twee en een halve guldens,

foo lange tot dat zy haar geit ontfangen fullen hebben, benef-

fens een behoorlijc.ce Aéte van af-fcheyt : op poene van drie gul-

dens als voren.

XLI. Wel-verftaande dat hier onder niet worden begrepen

de refpeftive Bewinthebbers van de voorgenoemde Geoftroyeer-

de Compagnien , die naar ouder gewoonte hare betalinge fullen

mogen doen.

XLII, Doch in gevalle 't mochte komen te gebeuren dat

eenigh Schip binnen de voorfz. tijt van veerthien werke-dagen

niet en wierd' ontladen, door faute ofte nalatigheydt van den
Koopman die d'ingeladen Goederen aangaan , lal in fulcken cas

foodanigen Koopman gehouden zyn aan den Schipper te ver-

goeden 't gunt den Schipper aan fijn Bootsvolck, in conforraa-

tie van 't voren geftatueerde , fal betaalt hebben , mitsgaders

alle vordere fchade ende InterefTen, by den Schipper hier door

geleden , ende dat ter arbitrage ende de uyt-fprake van Com-
miffarilTen.

XLIII. In gevalle daar eenige queftie tuffchen de Schipper

ende fijn Volck in 't gemeen , ol'te met yemandt in 't particulier

mocht zijn, fulcks dat de Schipper verllont met goet gemoet
geen Aöe van af-fcheyt te konnen geven , ende de Bootsgefel-

ien verftonden, dat henluyden haar geit en foodanigh befcheydt

niet behoorde geweygert te worden , fullen de Matroofen in

fulcken gevalle tegens haren Schipper daar over geene moeiten of
fcheld-woorden mogen maken , maar den Schipper dateli jck moeten
roepen voor Commiflariifen , omme haar verfchil dies-aangaande

te bellechten: Op de verbeurte van een halve Maant gagie, of-

te een vierde-part van de Huur , d'eene helft ten behoeve van

den Water -fubftituyt, ende d'ander helft ten behoeve van den
Zeevarende Armen.
XLIV. Dat geen Schippers , varende van defer Stede na

de "Weft, 't zy de Straat Weft-lndicn, Phernambuco, o ft an-

dere Plaafen, daar men Maantgeldt belooft, fullen vermogen

eenige Huur aan hun Volck te oetalen , of hun haar Artijckel-

brief voor te lefen, als in prefentie van den Water-fubftituyt,

die, neffens't Scheepsvolck, den Artijckel-brief fal onderteecke-

nen , midts dat hy lal genieten van de Schippers , te weten van

-een 5chip voerende 1 5 a 20 Mannen een gulden tliien ftuy-

vers.
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vers, van 20 a 30 Mannen twee guldens, ende van 30 a 50
Mannen drie guldens. .

Ende foo eenigh Schipper contrarie

dit Artijckel komt te doen, fal t'elckens verbeuren vijf-en-

twintigh guldens, de helft voor den aanbrenger, ende de
Jielf't voor den Water - fubrtituyt. Des worden hier van ge-

eximeert de relpeólive Compagnien hier van boven gemelt.

XLV. Oft geviel, dat een Schip, binnen of buyten 's Landts,
quame aan de gront , in de gront , of anderfints te veron-
gelucken , fal 't Volck van 't felve Schip niet mogen vertrek-

ken , fonder confent van den Schipper , ofte den opperllen

van 't Scheepsvoick , aldaar prefent zijnde , maar fullen het
Schip, Scheeps-gereetfchap, ende Koopmans-Goet, foo veel

immers mogelijck is , foecken te falveren , midts genietende

van de geberghde Koopmanfchappen bergh-loon , ter difcretie

van Commiffarilfen , boven haar recht van Huur , foo hen
komt op de geberghde Scheeps-gereetfchappen.

XLVI. Ende foo yemandt van 't Scheepsvoick , 't 2.y Offi-

cier of Bootsgefel, in 't voorfz. bergen der Koopmanfchappen
nalatigh bleve, of tegens ordre van den Schipper, of ander
Opperhooft daar tegenwoordigh zijnde, quame weghteloopen,
dat de foodanige verbeuren lal, boven lijn halve Huur, ofte

Maandt-geldt foo hem foude mogen competeren , te weten een
Officier zijnde twintigh guldens , ende een flecht Bootsgefel
wefcnde thien guldens , fonder dat oock de foodanige lal mogen
gegeven worden Acle van af-fcheydt : t'appliceren de voorfz.

Doete d'eene helft voor den Water-fubftituy t , en d'ander helft

voor de Zeevarende Armen.
XLVII. Voorts in 't gene alhier niet uyt-gedruckt , nochte

op voorfien is, fullen CommiiTariflen hun hebben te reguleren
na de Zee-Rechten , ende de Placcaaten daar op ge-emaneert,
mitsgaders, in cas van duyllerheydt , ofte twijfelachtigheydt,

na de befte reden ende meefte billickheyt, t'haarder dilcretie.

Aldus ge-arrej}eert den 24. December 164.2. by mijnen
Heeren den Schout^ alle den Burgemeejleren^ ende allen

den Schepenen , dempto Dirck Tholinx.

In kennifle van my Secretaris

J.
Brüyningh.

S s IV.
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1 IV. HOOFDSTUK.
c

''hervattende eene Ferhandelhig van de JnJlruClie van de

j. Admiraliteit van England.

IN de Verhandelinge over de Heerfchappy der Brüfche Zee airede gele-

genheid gehad hebbende om genoegfaame Bewyzen te geeven van de

Oudheid des Ampts van Lord Hoog- Admiraal van England enz. dunkt het

my niet nodig hier iets te zeggen van het onnutte Gefchil over de af-

komft en de naamreden van het woord Admiraal , waar over verfcheide

Schryvers zich breed hebben uitgelaaten : Want dewyl myn voorneemen
altoos geweeft is my te leggen op de verklaringe van zaaken, meer dan van

woorden, zal ik, zonder my zelven of den Leezer te vermoeyen met
een onderzoek van den Oorfprongk van deezen naam, en met dien uit

andere taaien op te delven , het genoeg achten te zeggen , dat dit woord
in den gemeenen zin, dien het by ons heeft, betekent een' Hoogen Officier

of Magifiraat , wien de bejliering , het gezag en bewind over de Koningklyke

Scheepsmagt is aanbevolen , met magt om , door hem zelven of zyne onderhebbende

Officiers en Getnagtiiiden , kennis te neemen van alle Zee-Zaaken , beide civile en

(rimineele, enz. En hoe verre, en tot welke Perfoonen en gevallen die

Hoofd • Officiers magt en inftru6lie zich uitftrekt, ben ik voorneemens in

de volgende bladzyden te onderzoeken. En dewyl England tot nu niet

gelukkig genoeg geweeft is om een vast en regelmatig Syflema van Zee-

Rechrén of Wetten te bezitten, zal ik myn beft doen om eene beknopte

en methodique verzameling te maaken van het gene ik allerwaardigst vinde

om onderhouden, nagekomen en waargenomen te worden in verfcheide

Verhandelingen over dit Onderwerp ; zommige van welke door meefter-

lyke handen gefchreeven zyn. En voor het einde deezer Verhandelinge,

hoope ik te doen blyken dat 'er niets nodiger is om England volkomen ge-

lukkig te maaken, dan een vaft en zeker Reglement om bcquaame Rech-

ters te beklceden met eene volftrekte magt om Zee- Gefchillen te beflis-

fen, zonder aan eenige Appellen voor andere Rechtbanken onderhevig te

zyn, enz. gelyk ik, in een ander Stuk, dat draa na dit in 't licht zal ver-

fchynen, desgelyks zal trachten te betoogen dat, nevens het evengemelde,

het krachtigfte middel om den Koophandel aan te moedigen , en by ge-

volg om de magt en den rykdom der Natie te vermeerderen , zoude wee-

zen de oprechting van een Koopmans-Rechtbankom alle zaaken den Koop-

handel raakende te bellifTen; 't welk overeenkomt met het gebruik van

alle andere Volkeren daar de Koophandel wordt aangemoedigd ; 't welk

ny voorkomt als een genoegfaam bewys van de redelykheid der zaake.

En ik kan niet bedenken welk fchynbaar voorwendfel bygebragt kan wor-

den
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den door de genen die zich tegen eene zoo nutte Inflelling kanten ; dewyl

zy zeer veel gemak zoude aanbrengen , en , volgens myn nederig gevoelen.,

gcenfints onbeftaanbaar is met de Grond-Wecten en Conftitutiën des Ko-
ningkryks : Maar om nu tot het Stuk te komen; het zou een gantfch

Boek vereifchen , zoo ik hier een volkomen Onderzoek en Verhandeling

deezes Onderwerp ondernam ; maar naar myne gedachte heeft de geleerde

Godolphin, Dotlor onzer Engelfcbe Rechten, in zyn Onderzoek van des Ad-

miraals Jurhdidtie, een zeer beknopt en keurig Verflag gedaan van deeze

Zaak, met de volgende woorden.

„ De Regeering en Jurisdiftie der Zee is by den Koning als Opper-

„ hoofd, die 'er den Lord Hoog-Admiraal van England mede bekleed,

,, welke, onmiddelyk onderden Vorft , en Chef het gebied over de Zee, en

„ het bewind over alle Zee-Zaaken te Lande voert ; verfcheide OfBcieren

onder zich hebbende, fommige op Zee, en andere aan de Wal, fom-

mige in Militaire, en andere in Civile Bedieningen ; fommige Judi-

cieel en andere Minifteriaal. De voornaamfle in Judicieele Bedienin-

gen, worden in rechte onderfcheiden door den titel van Magijlertani

,

„ of Rechters over Zee-Gefchillen ; een van welke de voornaamfle, of

„ Judex ad quem zynde, in alle Zee-Zaaken van Appel van laager Recht-

,, banken der Admiraliteit , by ons in England bekend is by den titel van

„ Supremce Curies Admiralitalis , /hglics Judex:, binnen wiens kennis in het

„ recht zyner Jurisdiftie, volgens de Zee -Rechten en de Wetten en Cos-

„ tumen van England, zyn begreepen alle zaaken in eenigerhande manie-

„ re betrekking hebbende tot de Zeevaart. De Judicieele Proceduuren

„ voor deeze hooge Rechtbank zyn zeer kort, velo kvato, S fine figura

„ Jtidicü; gelyk by bevel van Arrefl of ander origineel Mandaat, Execu-

,, tie en Rapport daar van; Interpofuie van Borg, gefield door den Ar-

„ reflant voor zyne verfchyninge in Rechte, volgens den inhoud van het

„ gemelde Bevel van Arrell; verfchyning en introduftie van Borgen by
„ wyze van Stipulatie of gerechtelyke erkentenis van de Somme, van de

„ Aèlie, de judicio fifti, de judicato c? expenfis fohendis, cum ratihabitione

„ Prociiratorü ; gelyk ook des Eifchtrs Borg om de Koflen te betaalen , zoo

„ hy zyn Proces mogt komen te verliezen; contumacie in geval van non-

„ acceptancie, en de boete van den gemeldenBorg in geval van contuma-

„ cie ; overleveren van de Verklaringe in geval van verfchyninge ; litis

„ conteftatie, of wederzydfch verblyf aan den Rechter; Decreet tot des

„ Verweerders perfoneel antwoord , onder eede , op de gemelde Verklaringe

„ tegen hem ingebragt; een Decreet voor a viis £? vwdis in geval van een

„ non-inventus ; een Decreet tegen de Borgen om de Principale Party te

„ produceeren in Judicio, zyne produ6lie in gevolge van dien; zyn ant-

„ woord onder eede op de Verklaringe
, produ6lie van dwangbrief voor

„ de Getuigen die zonder dien niet willen verfchynen; Commiffie om de

„ Getuigen cehooren, t'huis, oi fitb mutua vicijjliiidinis obtentu over Zee i

S s 2 „de
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„ de eed van Calumnie door beide Partyen, zoo zy willen; de fupplemen-

,, toire eed; wraking van getuigen; Exhibitie van Inflrumenten; Depo
„ fitie van Getuigen; Conclufie der Rechtzaake ; definitive Sententie;

„ Appel binnen vyftien dagen van gemelde Sententie ; dagvaarding ad

„ Piofequendum , vervolging van 't Appel ; Remiflie der Zaake aan den

„ Rechter aquo, Decreet tot de uicvoeringe , en het Gewysde dienvol-

„ gens uitgevoerd. Behalven de andere manier van procedeeren by ar-

„ rede van Goederen , of van Goederen in ander mans handen, en dus tot

„ een Primum Decretwn (aangaande Pofleffie) op vier défauten , en dan

„ (een jaar daar naa) tot een Secundum Decretum (aangaande den Eigen-

„ dom) in geval van Non- Interventie (de koften van het Primum Decre-

„ tuin erleggende) in de interim. In de Proceduuren kan ook plaats

„ hebben Reconventie en Sequefiratie van Goederen, lite pendente; en Sen-

„ ttntie interlocutoir , zoo wel als definityf; met veele andere byzonderhe-

„ den, die kunnen voorvallen of niet voorvallen, naar dat het Gerecht

„ ziet dat de Zaak en het gewigt van 't geval verdient.

„ Binnen 't bevang van de kennis deezer Jurisdiélie zyn begreepen alle

jjZaaken, den Lord Hoog- Admiraal byzonderlyk raakende, of eenige

„ zyner Officieren quatemis; alle zaaken onmiddelyk betreffende de Vloo-

„ ten des Koningkryks, de Koopvaardy- Schepen, en de Eigenaars daar

y, van als zodanig; alle zaaken raakende Zeelieden, het zy Scheeps-Offi-

j', eieren of gemeene Matroozen hunne byzondere Rechten en Voorrech-

„ ten; hunnen Dienft en Pligt; hunne Gage; hunne Offenfiën, het zy

j, met opzet, gevallig, uit onwetendheid, onbequaamheid of by verzuim,

„ mitsgaders hunne llraffen; gelyk ook alle zaaken van Bevelhebbers ter

„ Zee, en van hunne onderhorige Officieren, met hunne wederzydfche

;, Pligten , Voorrechten , Immuniteiten , Overtreedingen en Straffen : des-

„ gelyk alle Zaaken van Eigenaars van Schepen als zodanig; van alle Schip-

i,-
pers. Stuurlieden, Bootsmannen en alle andere Scheeps- Officieren;

i, van alle Scheeps-Timmerlieden, Viffchers, Veerlieden en diergelyke.

,, Gelyk ook alle Zaaken van 't neemen van Schepen ter Zee, het zy jure

,, bellipublici, of jure belli privati by wyze van reprefaille, of jure nullo hy

„ wyze van Zeeroof; gelyk alle Certe-Partyen, Ö.uitantiën van Tollenaars,

,, Connoffementen, Fafituren, Schippers - Rollen , Brieven van vry gelei-

^, de, en andere Scheeps-Papieren; gelyk ook alle Zaaken van Vracht,

Wedden of Huur van Zeelieden , behandelingen in 't laaden , Haven-

5, gelden, Lootsgeld, Ankergeld en diergelyke. Gelyk ook alle Zaaktn

„ van Zee-Contra6ten als zodanig, het zy op of over Zee gemaakt; alle

„ Zaaken van Geld, geleend op Zee, geheeten Foenus muticum, Pe-

„ cunia trajeditia, Ufura Maritima, Bodemerye Geld , de grojje Jvonture , en

„ diergelyke; alle Zaaken van Verpandinge, Hypothequeeringe , of Ver-

„ zettinge van de Schepen zelfs, en eenig deel derzelve of hunner Ladin-

„ ge, of andere dingen ter Zee; alle Zaaken van JaStus , of het over-

„ boord gooyen van Goederen ; en Contributiën het zy voor Redemptie

31 van
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„ van Schip en Lading, in gevalle van neeminge door Vyanden of Zee-

„ Rovers; en van befchadigJe Goederen, of hec ligten van Schepen, of

„ andere voorvallen , met Avarye; mitsgaders alle Zaaken van roveryc en

,, depredatie ter Zee; dieveryen en Zeeroveryen; Zaaken van alle Sche-

„ pen die onder Admiraalfchap zeilen , hec zy in Oorlog of in Vrede ; As-

„ furantiën Mandaaten, Procuratiën, Betalingen, QLiitantiën, Leeningen

„ of Verpandingen, Koopen en Verkoopen, Accorden, Huuren van

„ Schepen, Ruilingen, Compagnifchap , Faétory, PalTage-Geld, en alles

„ wat de Zee en Zee- Zaaken raakt, het zy van wege de Zeevaart, op of

„ over Zee, of Koophandel ter Zee; gelyk ook van het recht dat Zee-

„ lieden nebben in Schepen, hun Toertel, Takelaadje, Toebehooren

,

„ Lading, en alle dingen tot de Zeevaart behoorende ; mitsgiders alle

„ Zaaken van Reeders , of Betakelaars, Leveranciers, Huurders, Be-

„ vrachters, Eigenaars en Mede- Eigenaars van Schepen als zodanig; ge-

„ lyk ook alle Zaaken van geprilegierde Schepen of Vaartuigen in zyne

„ Majefleits Dienft, of zyne Brieven van vry geleide hebbende; gelyk

„ ook alle Zaaken van Schipbreuk op Zee, alles wat aan de Zee is overge-

,, geeven het zy door Schipbreuk of Werpingen in Storm, Zeedriften,

„ Deodands(*), Schatvindingen en Koningklyke VilTchcn; met de aan-

,, deelen van den Lord Admiraal en van de Vmders; gelyk ook alle Zaa-

„ ken raakende Zee - Officiers , fnoodheden of fielteryen gelyk het affny-

„ den van Boeyen , het wegneemen van een Anker daar een Schip aan

„ gemeerd is, het breeken van de Arreflendes Lord Admiraals, gelegd op

„ Perfoonen, Goederen of Schepen; het breeken van 't Arreft op Sche-

„ pen voor 'sKonings dienft, ftraf baar zynde met Confifcatie door de Or-

„ donnantie gemaakt te Grhnsby ten tyde van Rkhard l. Zeelieden zich

,, abfenteerende van 's Konings dienft , naa geprefl geweeft te zyn; hec

,, vervolgen in rechte op een Contract, of eene Zee- Rechtszaak elders

„ dan voorde Admiraliteit, flrydig met de Ordonnantie gemaakt te Ha^-

„ tings door Edumard 1 , en flrydig met de Rechten en Coftumen van de

„ Admiraliteit van England ; wegneemen van Koren , Vifch , enz. aan

„ Scheeps-boord, het opkoopen van Viftualie , knevelary van Water-

„ Officieren ; het toeëigenen van 't gebruik van Zoutwater tot byzonder

,, nut met uitlluitinge van anderen, zonder zyne Majefleits Verlof, Vis-

,, feryen, Vyvers , Paaien onder Water, Watermolens, tot ftoppinge

,, van de Vaart in grooie Revieren en diergelyke, valfch Gewigt en

,, Maat aan Scheeps-boord; het verbergen van Goederen by een' Over-

„ leeden gevonden binnen des Admiraals Jurisdiflie, of van alles wat aan

„ de Zee overgegeeven is door Schipbreuk of Werpingen , Zeedriften

,

„ Deodanjs , Koningklyke VifTchen, of andere dingen daar de Koning of

„ de

(*) Dus noemt men in de Engel fche Rechten een Wagen, Paard, of iets anders dat

iemunt gedood heeft, 'twclk den Koning toegeweezen zynde, door zyne Aalmoezenier
aan de Armen wordt uitgedeeld.

Ss .q
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,, de Lord Admiraal gezag over heefc; onmatige Loonen en Gages ge-

„ ëifchc door Scheepstimmerlieden , en Schiplieden, enz. Befchermers,

„ Ophouders, Aanmoedigers, Onivangers, Heelders van Zee -Rovers;

,, het vervoeren van verboode Goederen zonder verlof; het opviflchen

„ van Oefters en M' ITclen op onbeqiiaame tyden , te weeten tullchen

„ May -Dag en Kruisveyheffing; Vernielders van jonge Vifch; die Wrak-
ken eifchen tot nadeel van den Koning en den Lord Admiraal ; die on-

behoorlyk Voorrechten eifchen in eene Haven; die des Admiraals Of-

ficieren llooren in de uitvoeringe van de Decreeten van 't Gerechtshof;

Invoerders van ongezonde Victualie tot nadeel van 'c Volk; Vrachten

van vreemde Schepen , tegen de Wet; Overvoerders van Gevangens of

andere geprohibeerde Perfoonen, geene Brieven van vry geleide hebben-

de van den Koning, of van zyne Lord Admiraal ; die Ballast in Havens
gooyen tot nadeel van dezelve; onkundige Stuurlieden , waar door Schip

of Menfchen zjn vergaan; onbehoorlyke Netten, of andere verboode

Vistuigen ; het niet gehoorzaamen aan Embargós, of het in Zee lleeken

tegen 's Vorflen Bevel, of tegen de Wet, 's Vyands Schepen te voor-

zien, of den Vyand met Schepen; alle prejuditie en fchade gedaan aan

de Oevers van bevaarbaare Revieren , of aan Dokken , Werven , Kaai-

jen, of alle andere dingen , waar door het infcheepen gevaarlyk wordt,

de Zeevaart gehinderd , of de Zee-handel belet ; ook het wegneemen
van Scheeps-Takeling of Gereedfchap ; alle afkortingen van de Wedde
der Schiplieden; alle Sluikeryen van zyne Majefteits Tollen, of andere

Rechten ter Zee; gelyk ook alle fchade gedaan aan of door PafTagiers

aan boord; alle fchade gedaan van een Schip aan een ander; gelyk ook
by onweer in Zee te fleeken , te zeilen in afgelege Plaatfen , of onder

Vyanden , Zee -Rovers of tulTchen Klippen en in andere gevaarlyke

Plaatfen, daar niet toe genoodzaakt zynJe; alle heimelyk beftaan door

het maaken van Kurk-gaten in de Schepen, met voorneemen van de

zelve te vernielen of in gevaar te brengen; gelyk ook het vertoonen

van valfche Lichten, het zy in Vifchfchuiten of diergelyke, met voor-

neemen van het Scheepsvolk te lokken in 't gevaar ; het vourbedachte

en opzettelyk aanneemen van onbedreeve Schippers , Stuurlieden of
Matroozen , of vaaren zonder Stuurman , of met lekke en kranke Sche-

pen; gelyk ook de Schepen te overlaaden boven 't merk van hunnen
Dragt, en alle qaaade Stouwage van Goederen aan boord; gelyk ook
het inbrengen van contrabande Goederen, of het uitvoeren van Goede-
ren naar verboode Havens , of naar Plaatfen werwaart de Schepen niep

verordend wai en ; mitsgaders veele andere dingen betrekkelyk tot den

Staat en Conditie van Zecvaarende Lieden, hunne Rechten, Dienflen,

Pligten en Overtreedingen. Dit is genoegfaam om een Denkbeeld te

geeven van de Perfoonen en Dingen eigentlyk onder de Jurisdictie van

de Admiraliteit van Engiand behoorende, behalven 't gene men hier had

kunnen aanmerken van het Scheeps Militaire- gedeelte binnen het reflbrt

„ van

jj
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van gemelde Jurisdictie; gelyk dat Schepen, in de Brhfche Zeen niet

flrykende op de eerlle aamaning van een zyner Majefteits Schepen,

mogen aangevallen en genomen worden als Vyanden; datgeenePry-

zen van de Vloot gevoerd mogen worden, zonder verlof van den Admi-
raal; dat alles boven de Luiken, (het Scheeps-Want en Gereedfchap

uitgezonderd) als een Schip jure bclli genomen wordt, toebehoort aan

die het neemen ; dat de Schepen van Vreemdelingen in tyd van Oorlog

gevifueerd en doorzocht mogen worden, en ook in andere tyden, als

'er eenige billyke reden van argwaan is, en dat hunne Tolbrieven,

„ Paspoorten, Certe - Partyen , Factuuren , ConnofTementen of Vrachu-

„ brieven , en alle andere Scticepspapieren in order mogen worden gelee-

„ zen , zoo 'er reden is om hen voor de Admiraliteit te brengen.

Maar voor dat ik voortgaa met een verder Verhaal van de uirgeflrekt-

heid deezer Jurisdiftie, om den Leezer daar een volkomener kennis van

te geeven, zal het nodig zyn iets te zeggen van het Gefchrift, 't welk ia

onze Rechten Prohibitie wordt geheeten , waar door deeze Jurisditïlie fom-

tyds wordt geïnterrumpeerd; en 't welk (zonder tyd te verliezen met een

nodeloos onderzoek van de verfcheide betekeniffen des Woords in andere

gevallen) eigentlyk befchreeven kan worde als een Gefchrift verbiedende pleidooi

te houden en partyen te hooren over eenig Stuk ofZaak die geineend wordt te weezen

buiten de JurisdiStie der Rechtbank daar het Proces voor hangende is. Dit is de
Bepaling die 'er van gedaan wordt in 't voorgemelde Boek genaamd Onder-

zoek van des Admiraals JurisdiSlie: waar ook aangemerkt wordt, dat de Rid-

der Thomas Ridley het noemt, een Bevel voortgekomen uit de Griffie van een

van 's Konings hooger Gerechtshoven , alwaar de Probibitiën gemceniyk in zynen

naam verleend Wirden, ondertekend door den voornaamflen Rechter, en bekrach-

tigd met het Zegel van 't Gerechtshof daar de Prohibitiën uit voortkomen, op de

Suggeflie , of Fertoog van den Efcher, onder voorgeevinge van bezwaard te zyn

door eenigen Kerkelyken of Zee-Rechter , in het niet admittceren van eene Rechts-

zaak , of in gerichtelyke Proceduuren iets anders doende tegen zyn Recht ; bevee-

lende den voorgemelden Kerkelyken of Zee-Rcchtcr te dcfijteeren van verder kennis

ie neemen van die Zaak , eigentlyk niet tot zyne Jurisdictie behoorende.

Maar deeze Definitie, hoe juifl; anderfints, is niet begrypig genoeg;

om dat 'er Prohibitiën kunnen gegeevcn worden om Proceduuren te flui-

ten in Rechtbanken die noch Kerckelyke noch Zee- Jurisdiélie hebben,
fchoon zy in der daad gebruikelyker zyn in Geeftelyke dan in andere Rech-
banken. En 't is daarom waarfchynlyk dat de Schryver van de Terms of

the Law de Prohibitiën aan deeze Rechtbanken fchynt te bepaalen, zeg-

gende , Dat eene Prohibitie een Gefchrift is dat plaats heeft ah een Man voor

eene Kerkelyke Rechtbank betrokken is in eene Zaak die noch Huwelyk noch Tes-

tament nucb Ti.nden raakt ; -welk Gefchrift ,
geiigt zynde tot de Party , zoo ivel als

tot den Rechter (f zyn' Subflituut , hun verbied verder voort te gaan m:t de Zaak:

Maar zoo naderhand aan den fVuereldlyken Rechter komt te blyken dat de Zaak

eigentlyk
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eigentlyk voor de Geejlelyke Regtbank behoort, dan krygt de tegen Party een

Cefchrifi van Confulcatie, de Geejielyke Regters authorifeerende met de Proce-

duure voort te vaaren. Waar by zeer gevoeglyk gedaan kan worden die der

Scatuucen van 2 Ed.6. cap. 13. waar in geordonneerd wordt, dat ieder die

om eene Prohibitie verzoekt , eene Suggeftie of Fertoog zal maaken , en het zelve

met twee Getuigen bewyzcn : en in geval zulk een Bewys niet gedaan wordt in 't

Gerechtshoft daar de Prohibitie verleend is, zes maanden na dat zy verleend jV;

dan zal de Party , die door deeze Prohibitie in zyne zaak verhinderd is geworden ,

een Gefchrift van Confulatie , en boften en fchade dubbel wederom krygen van de

Party die om de Prohibitie verzogt heeft.

De Schryver van de Terms of Law maakt in zyne Definitie van Prohibi-

tie geen gewag van Prohibitiën tegen de Admiraliteit, maar alleen tegen

Geellelyke Rechtbanken, in Zaaken die geene betrekking tot die Recht-

banken hebben. En waarlyk het fchynt niet heel redelyk Prohibitiën tegen

het Gerechtshoft der Admirahteit te verleenen, als men het eerfte voor-

neemen van Prohibitiën toe te wyzen en te verleenen recht befchouwt,
't welk zekerlyk ftrekte tot bewaringe der Koningklyke Rechten en de
Proerogativenvan de Kroon: dit zal ik fterken met het Getuigenis van den
grooten Rechtsgeleerden Cowel, die van Prohibitiën fpreekende , zegt.

Dat
, fchoon zy van gebruik geweejl kunnen zyn om de Rechten der Kroone te

bewaaren , toen de Kerkelyke en J-Faereldlyke JurisdiBiën twee byzondere Opper-

hoofden erkenden ; echter , nu de Koning voor Opperhoofd der Kerke erkend wordt ,

zoo wel als der Leeken , zyn zy onnodig en beledigende. Vermits elk nu erkent,

dat de Jurisdiflie der Admiraliteit van England in de Kroon van England

altoos inhserent geweefl: is, en datdit Gerechtshof eene der tydelyke Recht-

banken van onze Souvereine Vrouwe de Koningin is, en vermits desgelyks

blykt, dat het eerfte voorneemen van Prohibitiën te verleenen, was om
de Praerogativen van de Kroon tebewaaren, diedagelyks geïnvadeerd en

geufurpeerd werden door den Paus, en zyne Zendelingen en Gemagtigden,
zoo lang de Roomfche Godsdienst in England h::erfdue , behoorde, nu de
oorzaak ophoudt, het uitwerkzel ook op te houden. En wel voornamelyk
met betrekkinge tot de Admiraliteit, tegen welke dat Gefchrift te verlee-

nen in 't eerft het voorneemen niet was. Hoe het zy, toegeevende dat hec

gebrtiik van Prohibitiën te vergunnen tegen de Amiraliteit wettig is (fchoon

het niet wel voor redelyk is te houden) vermits zy in 't algemeen vergund

worden op een Vertoog dat de Zaak eigenilyk niet behoort tot de Juris-

diétie van dat Gerechtshof, volgt daar niet uit dat men Prohibitiën moet
verleenen tegen de Admiraliteit in Zaaken betrekkelyk tot de Zee, Want
toeftembende dat eene Prohibitie, volgens den geleerden Fitz, is, een

Gefchrift verbiedende aan eenige Rechtbank, het zy Kerkelyke of fFaereldlyke

,

voort te gaan met eenige zaak daar voor hangende, op een Fertoog of Suggeflie dat

de kennis daar van niet tot de voorgemelde Rechtbank behoort; moet men even-

wel toeftaan, dat dit geenfints zulke zaaken betreft die klaarlyk Zee -Zaa-

ken zyn, of van ongedenkelyke tyden tot de Jurisdidlie der Admiraliteit

behoord
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behoord hebben , naardien het Vertoog daar gemeld , in de Verklaringe
van de Wet ontwyffelbaar weezendlyk moet geoordeeld worden. Belan-

gende nu de verfcheide foorten van Prohibitiën , Godolphin doet 'er ons
verllag van in zyne voorgemelde Verhandelinge van de Jurisdiflie des

Admiraals, Pag. ^6 en volgende, 't welk, beknopter en netter zynde dan
ik ergens elders gevonden hebbe ik hier plaats hebbe willen geeven.

„ Eene Prohibiiie is oï Juris ^ door de Wet zelf, oï Hominis, als de be-

„ diening van een onbevoegden Rechter gebruikt wordt, o{ Fa6ti, enkel

„ feitelyk, als zy geen' genoegfaamcn grond of fundatie in de Wet heeft.

,, De tweede van welke, te weeten de bediening van een' competenten

,, Rechter is zoo wsezendlyk , dat zonder dezelve geene van de twee an-

„ dere kan voortkomen. Prohibitio Juris is van zelf eene Prohibitie, en

„ daarom is 't eene verfmading of contumacie tegen dezelve aan te gaan.

„ Prohibitiën der Wet, zyn zulke als vaflgefteld zyn door eenige Wet of

„ Statuut van England, waar door aan Kerkelyke Rechtbanken verbooden
.„ wordt zich te bemoeyen met de zaaken in zulken Statuuten vervat. Zo-

„ danig zyn de Statuuten van 2. Ed. 6. cap. 13. Waar by den Kerkelyken

„ Rechter verbooden wordt Pleidooyen te houden over Zaaken ftrydig of

„ repugneerende met het EfFeft , Intentie en Zin van de Statuut van

„ J-Veftmiinfler , 2, cap. 3, de Statuuten van Articuli Cleri, Circumfpe^e

„ agatis, Sihcs Cediia , te weeten 43 Ed. 3, cap. 3; het Traftaat de Regia

,, Prohibitione , Statuut, i£rf 3, cap. 10. Zodanig is ook de Statuut van 9
„ Ed. 2, cap. 2; gelyk ook 18 Ed. 3. cap. 5. Desgelyks zyn 'er andere

„ Statuuten verklarende in welke gevallen Prohibitiën geene plaats kunnen
„ hebben: zodanig zyn de. Statuuten van 9 Ed. 2, cap. i, 4, 5; gelyk

„ ook 18 Ed. 3, cap. 5, en 50 Ed. 3, cap. 4. Prohibitioncs Fahi , die

„ geen' vaflen grond (gelyk de andere) in de Wetten en Statuuten dee-

,, zes Koningkryks hebben , evenwel pio tempore eenige foort van uitwerking

,, kunnen hebben als eene Prohibitio Juris , om dat 'er ook eene Prohibitio

„ Hominis in is, of de bediening en adminifliratie van den Rechter of

„ Hooge Magiflraat. Ziüke Prohibitiones Fa£li kunnen ''den Advocaaten

„ meer werks verfchaffen dan de verdienfte der Zaak mogelyk vereifcht;

„ en hebben in vorige tyden oorzaak gegeeven tot verfcheide klagten , om
„ reden van de verbyfteringe en verwarringe der Proceffen , de onzeker-

„ heid in het Stuk van Jurisdiftie, menigvuldigheid van litigieufe gefchil-

„ len , overmatige koften , uicftel van Proceduuren, verwyling of vertrek

„ van Recht en diergelyke. Van daar quam het dat de Ridder 7?/V//e}' in

„ zyn Onderzoek van 't Civile en Kerkelyke Recht, lang geleeden, over dit

„ Stuk zei , Dat het Recht van den Hoogen Rechter niet in gedagte moet onder-

„ JleJd maar klaar betoogd worden. En dusby het Statuut van 18 Ed. cap. 5 , is

„ bevolen dat geene Prohibitie zal gegeeven -worden , dan daar de Koning de Ken-

,, nis heeft , en van rechtswege moet hebben , 't welk zeer aanmerkelyk is : des-

)j
gelyks ook by de voorgemelde Statuut van 2 Ed. 6, welke Prohibitiën ver-

T t „ biedt
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biedt te verleenen anders dan op het zien des Vertoogs , en andere omjlandighe-

den in de gemelde Statuut uitgedrukt. Waar uit men zien kan , dat de meening

van de Wetgeevers niet mas , dat alle ydele Suggejiie of Vertoog van een' Pro-

cureur eene Prohibitie moejl baaren ; maar dat dezelve alleen zoude verleend woj--

den als de Rechter bet waardig zoude oordeelen volgens de Wet , en 'er recht -ims

om dezelve duchtig te maaken. Waar op de gemelde Ridder Thomas Ridley

voorgaat , eii zegt , dat
,
gelyk de Jfgunfl tujfchcn de beide Reeht: anken dee-

ze menigvuldigheid van Prohibitiën invoerde , tegen of buiten de Wet , dus de

winjt die zy de tydelyke Rechtbanken aanbraiten, dezelve flaande hield, welke

desgelyks (die zyn zyne eige Woorden) geene keften enfchaden quotifeerden

in gevalle van Confultatie , om andere Menfchen niet af te fcbrikken van te

procedeeren uit hoofde van Prohibitiën, en van dezelve te verzoeken. Maar
fciioon dit de Aanmerking en deeze de eige Woorden waren van den

Ridder Thomas Ridley in zynen tyd over dit Stuk , moeten wy daar even-

wel niet uit befluiten dat liet in onzen tyd noch zoo is , byzonderlyk nu
het Recht zynen rechten loop weder gekreegen heeft, en de Schaal van
Tbemis in evenwigt hangt : Het is waar dat in voorleede Jaaren onge-

„ lukkiger gedachtenis, de gemelde Woorden en aanmerking van dien

,, Rechtsgeleerden te droevig bewaarheid werden, 't welk nu ongetwyf-

„ feit in korten tyd volkomen verbeterd en herlleld zal worden, gelyk hec

„ airede voor een goed gedeelte is.

Laat ons nu weder de Redenvoering over de uitgeftrektheid van de Ju-

risdiftie der Admiraliteit van England opvatten. Dat de kennis van alle

Rechtszaaken en Afticn voortkomende van Contraflen gemaakt, en ande-

re dingen gedaan en getranfigeerd op de Zee, behoort en moet behooren

tot de Jurisdiftie van de Admiraliteit , is van zelf zoo taftbaar dat het geen

dispuut toelaat : Evenwel heeft liet Gerechthof der Admiraliteit voorheen

geklaagd (en niet zonder reden) Dat een Proces voor hunne Rechtbank begonnen

uit hoofde van een ContraS gemaakt , of andere zaak verricht ( luper altum Mare)
in de volle Zee . of Oceaan ; de Verweerder op eene FiSlie , Suggejiie of vermoeden

,

dat die Zaak of Contrast gefchied , verricht, ofgemaakt was op het Land binnen het

Koningkryk , eene Prohibitie kon verkrygen , voor den Landrechter te recht gefield
,

en volgens ons Landrecht geoordeeld worden ; waar door de Prerogative en Juris-

dictie van de Admiraliteit te leur gefield worden , alleen uit krachte van eene Onderflel-

linge . zonder eenige vajligheid ofgrond te hebben in de Wet , 't en zy die van eene

J-egale Fictie. Welke klagte veroorzaakt geweefl zynde door de Zaak van

Sufanne tegen Turner in Noys Rapporten, beweerde de Lord Coke, Dat,
volgens de Wetten des Koningkryks , het Hof der Admiraliteit noch Kennis , noch

Magt , noch Jurisdictie had over eenige Zaak van Contra£t, Pleidooi of Gefchil

mtjlaande binnen eenig Graaffchap des Koningkryks , het zy op het Land of op het

Water: maar alle zulke ContraClen , Pleidoo\en
(jf

Gefchillen , het zy op het Land

of op het Water , beregt en afgedaan moeten worden door de Rechten des Lands , en

in gcenerhande Manieren voor den Lord Admiraal of zyn Lidtenant : zoo dat het

niets
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niets ter zaake doet ; of de Plaats op het M-^ater is intra fluxum & refluxum aquae

,

maar of het op een Water is , binnen eenig Graaffchap des Koningkryks. tVes-

halven erkennen wy, dat van Contracten y Li ces en Gefchillen gemaakt en ontflaan

op Zee of eenig deel van dezelve , 't ivelk niet binnen eenig Graaffchap is
(
daar

men geen Gerichte kan krygen van twaalf Mannen') de Lord Admiraal Kennis

heeft en hebben moet.

Waar door die Rechter klaar fchync te erkennen dat de Kennis van alle

Contradlen en andere A6len,enz. Super altuni Mare gemaakt weezendlyk
behoort, en moet behooren voor de Rechtbank der Admiraliteit, 'tWelk
over een komt met het gene Brownloiu bybrengc. Rep. Part. I. Dat zoo een

ContraSt of Verband gedateerd is fuper altum Mare, het voor de Rechtbank der

Admiraliteit bepleit moet worden en voor geene andere: Waar mede de vermaarde
Littleton desgejyks overeenflemt, L. 3, Cap. 7, 5.440, daar hy rond-uic

flaande houdt, Dat dingen buiten 't Koningkryk gedaan binnen het zelve niet ge-

oordeeld kunnen worden door eene Jury of Gerecht van twaalf Mannen. Even-
wel verhaalt de voorgemelde Brownlow in JVeflons Zaak, Dat een Koop-

vaardy - Schip genomen zynde door de Spanjaarden, toen in Oorlog met England,

en eene maand daar naa hernomen door een Engelfch Schip ; de Eigenaar het Schip

weder eifchte , zyne Zaak voor de Rechtbank der Admiraliteit injlitueerende , eene

Prohibitie verleend werd , alleen om dat het Schip vechtenderhand op den Fyand ver-

overd was. 'tWelk zekerlyk heel vreemd was, om dat zeer waarlchynlyk

het neemen en herneemen van het Schip, waar op het Pleit gegrond was^

fup:r altum Mare gebeurde. Evenwel werd een geval zeer naa van den-

zelfden aart, aangaande de duchtigheid der Zzake fuper altum Mare op eene
gantfcli ftrydige wyze afgedaan. Trin. i , Char. in B. R. Grand's Ab-igde»

ment of theLa-Jo: Het Geval was dus: Een Duinkerker, een Franfch Schip ge-

nomen hebbende fuper altum Mare, en het Schip en de Lading verkoft te

PFeyinouth, voor dat hy 't gebragt had inter Prcejidia Regis Hispania, of
binnen de paaien en de Jurisdictie der Heerfchappyen des Konings van
Spanje , wien Duinkerken toen behoorde. De Franfchman trok de verkoo-
ping in rechte voor de Admiraliteit, en eifchte de wedergaave van 't Schip,

dewyl de Souvereinen van beide toen vrienden met England waren, en
dat het Schip niet gebragc was geweeft infra Prcefidia Regis Hifpanice &c.
en de Verweerder eene Prohibitie verzoekende, werd dezelve hem een-

ftemmig door de Rechters geweigerd , die van gevoelen waren , Dat het

gebruik en Recht van de Admiraliteit zynde , dat een Schip, dooi- Briven van

Marque en Reprefaille genomen, en niet gebragt infra Praefidia des Forften wiens

Onderdaanen het genomen hadden, geen ixettige of goede Prys was , en de Eigen-

dom niet veranderd -ix-as ; en dat 'er geene Prohibitie gegeeven behoorde te worden

om de kennis van zulke Zaaken van het Admiraliteits Hof te removeeren. Welk
gewysde niet alleen overeenkomllig is met de Plaatfen van Coke en Little-

ton airede gemeld, maar ook met het gevoelen van veele andere van onze
voortreffclykfte Rechtsgeleerden, en byzonderiyk den Ridder George Crook,

die in zyne Decifiën over de Gevallen van de jiirisdiftie der Admiralireit,

zegt , Dat , zoo een Proces wordt begonnen voor de Rechtbank des Admiraals

'I' t 2 over
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over dingen op Zee gedaan, 'ergeene Prohibitie verleend wordt.
_
Door al het wel-

ke, behalven een oneindig getal andere Voorbeelden die bygebragc had-

den kunnen worden, taflbaar is, dat het Recht van Kennis te neemen en

van Jurisdiftie in alle Accorden, Aften en Contraften op Zee gemaakc

in het Gerechtshof der Admiraliteit inhserent is.

Belangende nu de Contracten, Aften en Accorden over Zee gemaakt,

is 't niet minder klaar dat de Kennis daar van tot de Jurisdiftie der Admi-

raliteit behoort; doch vermits haare Praerogative in dit Geval, zoo wel als

in alle andere, geïnfringeerd is, en haare magt van zulke Rechtszaaken

uit te wyzen en af te doen door verfcheide zeer uitmuntende Rechtsgeleer-

den klaarlyk wordt tegengefproken ; zal ik , om den flaat des Gefchils ia

zynen rechten dag te {tellen , eerfl de voornaamfte Tegenwerpingen by-

brengen, die gemaakt fchynen tegen de Jurisdiftie der Admiraliteit in

zulke gevallen , en dan zal ik tragten dezelve op te loflen , en te bewyzen

dat de Kennis van zulke Zaaken behoort, en weezendlyk moet behooren

tot die Jurisdi6tie.

In de eerfhe plaats wordt door de Beflryders der Admiraaliteits Jurisdiftie

tegengeworpen , dat de Kennis van Overzeefche ContraSien en Accorden eigent-

lyker behooren tot den Lord Hoog - Conjlable en Graaf Maarfchalk van Engiand,

^an tot de Admiraliteit.

Ten tweede wordt door de Tegenkanters der Admiraliteits Jurisdiftie

ïn uitheemfche Rechtszaaken , en onder andere door den Lord Ctke in zyne

Inftitudons, Part. 4, L. 22, bygebragt, Dat zoo eenig Contract, Accordy

Verbintenis . of ander Gefchrift over Zee zwrdt gemaakt, om cenige Daad of Be-

taling in geld te doen binnen 't Koningkryk of anderfint

s

, waarin het Lmdrecht van

En;2;land Jujlitie kan adminijlreeren , behoort de Kennis daar van niet tot den

Lord Hoog - Admiraal , noch tot den Lord Hoog - Conftahle , noch tot den Graaf

Maarfchalk van Engiand , maar tot bet Landrecht alleen.

Ten derde, de Lord Hobard gaat verder in Bridgmans Zaak, te vinden in

zyne Verhaalen , waar hy zegt. Dat dikwyl gerefolveerd is , dat indien op Zee

eene Obligatie gemaakt wordt , dezelve evenwel niet vervolgd kan worden voor de

Rechtbank der Admiraliteit , om dat bet eene Obligatie is die zynen loop neemt , en

verbindt volgens het Landrecht. Zoo dat men op dien voet de Admiraliteit

in 't geheel fchier geene Jurisdiftie zoude toekennen ; naardien men aan

onze gemeene Rechtbanken de Kennis van Obligatiën op Zee gemaakt wil

overwyzen , om dat zy op 't Land verbinden en haaren loop blyven hou-

den, en dus de Kennis van Contraften en andere Aften aan de gemeene

Rechbanken en 't Landrecht toefchryft in zommige gevallen , en in andere

aan den Lord Hoog-Conflabel of Graaf Maarfchalk van Engiand. Dit al-

les fchynt in den eerden opOag wat wonderlyk; maar met een weinig aan-

dacht en overweeginge, kan het ii^t vergaard, en alle drie Tegenwer-
pingen
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pingen opgelost worden, met deeze gemakkelyke en ligte Dlllinclie:

Dat in der daad de Kennis van Contracten , Jêlen en Obligatiën
, gemaakt op of

oier Zee , en niet ojn of over cenige Zaak de Zee betreffende, van de Admiraliteit

geremoveerd mag ivorden naar een eigentlyker Rechtbank : maar alle Zaaken en

Affairesy betrekkelyk tot den Koophandel en de Navigatie, behooren weezendlyk en al-

leenlyk tot de ^urisdiüie der /Jdmiraliteit , en moeten onder geen loorn'endfel , hoe-

danig iet ook mag weezen, van dezelve geremoveerd worden.

En dat dit de echte en reclite zin en betekenis is van alle de voorge-

melde Plaatfen onzer Rechtsgeleerden, is klaar en buiten alle tegijtifpraak,

om de volgende redenen.

Eerflelyk, De Natuur zelve van deeze twee groote Ampten van Lord
Conftable en Graat' Maarfchalk van Enghind doen blyken, dat hetalleenlyk

is de Kennis van Aèten , en Zaaken van Wapenen , Oorlog en Eere ge-

tranfigeerd in vreemde Landen, die tot hun behoort, dewylzy t' Huis alleen

eigentlyke Recht-ers over zulke Zaaken zyn : en daar en boven, zoo by
Contraéten, enz. onbepaaldelyk verftaan werd alle foorten van Contraften,

zou daar noodzakelyk uit volgen, dat Certe-Partyen, Faóluurcn , Tolbrie-

ven. Vrachtbrieven, Participantfchap ter Zee, en alle diergelyke Aften
en Contraéten tot hun zouden behooren j en niets befpottdyker en ongerym-
der dan dit kan 'er bedocht worden.

Ten tweeden , Het is zeer redelyk te denken , dat door de Aften en Con-
traéten daar van gefproken wordt, en waar van de Kennis door die Deci-
liën geremoveerd fchynt van de Admiraliteit en aan de Rechtbanken on-

zes Landrechts geannexeerd, alleen verflaan wordt zulke Aéten en Con-
iraéten, enz. die gemaakt zyn om eenige Daad te doen in het Koningkryk,
in welke het Landrecht Juftitie kan doen , en het gewoone hulpmiddel
aanbrengen; en zulke Obligatiën die haaren loop en uitwerkfel hebben,
en volgens het Landrecht verbinden

;
gclyk eene Obligatie op Zee gemaakt

voor de Securiceit van eenen Schuld van te voren te Land gemaakt ,• welke
zekerlyk niet voor de Admiraliteit kan komen, om dat zy geene Zee-Zaak
betreft. Schoon dit in der daad niet overeenkomt met eene andere Plaats

van den voorgemelden Ridder George Crook , die in zyne voorgemelde Re-
folutiën over de gevallen waarin de Jurisdiétieder Admiraliteit plaats heeft,

fchynt van een ander gevoelen, en de Kennis van alle Rechtszaaken voort-

komende van Contraélen gem^akf.fupcrahum Mareoiultra Mare,azn de Ken-
nis van de Admiraliteit alleen over te geeven, en zegt, Dat y zoo een Proces

begonnen is voor 't Gerechtshof der Admiraliteit , voortkomende van eenige Contrafi

gemaakt , of ding gedaan over of op de Zee, geene Prohibitie toegejlaan en verleend

behoort te ixorden. Waar in vooriiamelyk gezien fchynt op de Plaats daar

hec Contract gemaakt is, zonder eenige acht te geeven op deszelfs natuur.

En daar zyn in der daad verfcheide dingen die eigentlyk tot de Jurisdiélic

der Admiraliteit alleen behooren , waar zy ook gemaakt zyn , zodanig

T t 3 ïyn
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xyri Certe-Partyen , Vrachbrieven , enz. en andere Aften waar in de Ad-
miraliteit eenige limitacie toelaat ten aanzien van de Plaats daar zy ge-

maakt zyn, op of over Zee , enz. En perfoneele Afitiën kunnen fomtyds

tot de Kennis der Admiraliteit behooren of- niet behooren , naar dat zy

hier of daar locaal zyn, en fomtyds naar haaren aart; dewyl 'er dingen

zyn die van zelfs aan des Admiraals Jurisdiflie onderworpen zyn, en an-

dere die 'er aan onderworpen zyn door de tufTchenkoraft van eenig toeval,

waar door de Jurisdiélie verandert is. En ware het anders, zou 't niet ligt

vallen eenige Zaak te vinden die volftrekt tot de Kennis en Jurisdiclie der

Admiraliteit behoort; dewyl de meefle Zee-Contra6len en A6len, het zy
gemaakt op, aan deeze zyde van, of over de Zee, in 't algemeen efFeft

moeten reflbrteeren en vervuld worden te Land; en een ding geheel Mi-
tyn in zyne oorzaak, kan Terrecn weezen in zyn uitwerkfel ; Want zelfs

Vracht- Brieven , die zoo eigentlyk en onaffcheidelyk aan de Jurisdiélie van
de Admiraliteit gehecht zyn, reflbrteeren effeft te Land, zoo wel als Huur-
cedels van Schepen en Gages of Wedden van Zeelieden, die dikwyl gemaakt
worden over of op de Zee; en die evenwel buiten kyf binnen de Jurisdic-

tie der Admiraliteit zyn. En buiten alle tegenfpraak, wanneer een Con-
traél in der daad op Zee gemaakt is, of buiten de vier Zeen, raakende
Zee-Zaaken, fchoon om naderhand iets te doen of uit te voeren, in 't ge-

heel of ten deele, te Land, is het volgens eene ongedenkelyke Praétyk en
Coflume der Admiraliteit eigentlyk binnen haare Jurisdiflie, met uitflui-

tinge van alle andere Gerechtshoven en Rechtbanken, zonder onderfcheid:

en de Kennis daar van behoort niet geremoveerd te worden door eene

Prohibitie gegrond op eenige legale Fi6lie , Suggefhie of Vermoeden.

Evenwel is de verfcheidenheid der gevoelens van onze Rechtsgeleerden

zoo groot dat zy ons reden geeft om te wenfchen dat 'er een volkomener,
klaarder en pofitiver Statimt gemaakt wierde om de Zaaken van de Zee-

vaart te reguleeren.

Men heeft airede aangemerkt dat de vermaare Littkton, /. 3 , c. 7 Se^.

440, rond -uit beweert, Dat over een Ding gedaan buiten 't Koningkryk niet

geweezen kan worden binnen 't Koningkryk door den Eed van twaalf mannen {dat

is door zoo veele gezwoore Rechters , of eene Jury van dit getal. ) En de Lord
Coke in zyne Inflitutions , 1. 3, cap. 7, SeÊl 440, zegt pofityf, Dat eene

Obligatie, geinaakt over Zee , vervolgt kan worden in welke Plaats van England

den Eifcher goeddunkt ; zodanig dat
, fchoon zy gedateerd is te Bourdeaux in

Frankryk, men mag allegeeren dat zy gemaakt is in qitodam loco vocat' Bour-

deaux in Vrankryk, in Iflington in het Graaffchap van Middelfex, en dat

'er aldaar over geprocedeerd en geweezen zal worden , enz.

Als men nu toeftemt ( gelyk. ik meene dat men zonder zich te bedriegen

magdoen) dat de woorden van Littkton ( buiten 't Koningkryk) het zelfde

beteekenen als deeze van den Lord Coke (over de Zee); weet ik geen ander

middel om deeze verfchillende gevoelens over een te brengen , dan dat de

eene fpreekt van Marine en de andere van Terreem Zaaken; want anders

zyn 't
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xyn'cklaare en vlakke tegenzeggelykhcden, zynde de twee Poficiën zoo

1-ynrechc tegen malkander overgaande dat een van beide noodwendig valfch

moec weezen, 't en zy men decze Diftinrtie toelaate; en ik zie inder daad

geene reden waarom men 't niet zoude doen: Want hoe verre de Rechts-

geleerden mogen verfcheelen in hun gevoelen over de uitgeftrektheid

van de magt der Admiraliteics Jurisdi6lie in fommige Stukken, kan men
met reden niet denken, dat een der g.leerde Schryvers, hier aangehaald,

zoo groflyk gedwaald zoude hebben aangaande den aart van dezelve:

Want fchoon , alles wel ingezien, men bekennen moet , dat die Jurisdic-

tie op eene onveraniwoordelyke wyze befnoeid, naauw bepaald en geïn-

terrumpeerd is door de gewounte van Prohibitiè'n te verleenen op beuzel-

achtige voorwendfels , is 't evenwel ze'ver, van alle Zaaken die weezend-

lyk Maryn in haar zciven zyn , dat zy eigenclyk tot geene andere Jurisdic-

tie dan die der Admiraliteit behooren. En om onzekerheid voor te ko-

men in 't Stuk van Jurisdiflie , werd 'er gezegd in 't Geval van den Spaan-

fchen AmbafTIxdeur Don Diego Servknto de Acuna tegen JoTiff en Tucker—
Dat y wanneer de Zaak begonnen is te Land, geen Menfch door eene n'euw-gevoH'

den form van Procedeeren , dezelve kan trekken en brengen ad aliud examen

,

fnaar zyne form aan de Wet moet ondenverpen , en niet e contra. Nu dunkt my
dat men daar uit met reden mag beiluiten, dat, zoo de Zaak op Zee be-

gonnen is, of voor 't Gerecht der Zee, zy daar van niet geremoveerd moet
worden voor eene Municipaale Rechtbank, om, volgens ons Landrechc

uitgeweezen te worden.

Evenwel wordt fomtyds eeneProhibitie in zulke gevallen geaccordeerd;

en dit gefchiedde in het merkwaardige Geval van Palmer tegen Pope^

't welk dus was: „ Pope accordeerde op Zee met Palmer om he?n zekere qmnti-

„ teit Suiker over te voeren. Dit accoord werd naderhand in Gefchrift gebr.igt in

„ de Haven van Ga lo op de Barbaryfche Kujl: het gebeurde dat die Suiker op

-,, Zee bedurven iiierd door het zoute tVater; waar over Pdlmer Pope in rechte

„ betrok voor de Jdiniraliteit ; om dat het origineele Contradt fuper aUum Mare

„ gemaakt en de fchade daar gefchied zvas. Echter op een Suggéjiie dat de Certe-

j, Party in de Haven van Gado op de Barbaryfche Kujl in Gefchrift gehragt en

3) gekegeld d'as , werd 'er beflooten dat 'er eene Probibitie plaats had, om dat het

„ Contrast, fchoon op Zee gemaakt , naderhand in Schrift gebragt en gefield was,

.,, 't welk op bet Land gefchied zynde , de Jurisdi^ie dien aangaande veranderde"

.

Waar uit blykc dat 'er fomtyds Prohibitiè'n verleend zyn om van de Admi-
raliteit de Kennis te removeeren zelfs van Contra6len gemaakt fiper altum

Mare of in de volle Zee; fchoon in 't voorgemelde Geval van Sufanne te-

gen Turner, gezegd wordt. Dat op eene Suggejiie dat een ding 't welk men
meent in de volle Zee gedaan te zyn , op het Land gedaan is

f
eene Prohibitie mogt

toegeflaan worden^ zulks Conditioneel geltatueerd is, te weeten. Dat de

uitllag van de Zaak zal afhangen van het bewys der weezendlyke waarheid

van het geallegeerde; het Hof eerfl; procedeerende volgens de Allegatiën
,

«n dan volgens derzelver bewys. Daar en boven moet men aanmerken,
<iat daar gezegc wordt, dat als 'er Sententie gepajfeerd is , geene Probibitie in 't

geheel
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geheel gegeeventnoet worden, 't Is waar, dat het voornaamfle Argument in

dit geval tuflchen Falnier en Pope was, Dat het origineele ContraÊt,

't welk alleen woordelyk was, veranderd was door de tuflchcnkomft van

een tweede, 't welk ordentlyk in Schrift gebragt
,

getej<end en gezegeld

was volgens de behoorlyke lorm van rechte. Uit kracht van welk tweede

gefchreeven Contraft , 'er geallegeerd werd dat de Junsdiftie veranderd

was: doch dit fchynt maar een flaauw Argument, dewyl volgens de Cüs-

tiime van Kooplieden , en het gebruik van alle andere handeldryvende

Volkeren, Accoorden en Verdingen gemaakt tufTchen Kooplieden en Schip-

lieden , en alle handelende en de Zee bevaarende Volken, (welke alken

verflaan moeten worden Secmidum JEquuni & Bonum , en Contraflen bmce

Fidei ) obligacoir zyn ultro citroque , zonder Zegel of andere diergelyk tor-

maliteicen, en zelfs zonder in gefchrift gebragt te zyn. Daar en boven is,

myns bedunkens , de volgende Aanmerking alleen genoeg om de Waereld

te overtuigen van de noodzakelykheid van de Kennis van alle Zee-Zaaken

aan de Admiraliteit te laacen, te weeten dat deeze Z^aken van een ver-

fchillenden aart zynde met die daar onze gemeene Rechtbanken in 'tLand-

recht Kennis van neemt, het zeker is, dat de Rechters der Admiraliteit,

die Lieden moeten zyn van eene bekende bequaamheid en ondervindinge

in Zaaken van die natuur, en volkomentlyk bedreeven in de Rechten en

Coftumen der Zee en in die der Kooplieden , zoo uitheemfche als inland-

fche , veel bequaamer zyn om zulke Gefchillcn te befliflen , dan die des

Landrechts, die in 't algemeen van alle zulke zaaken onkundig zyn, 't welk

veele van onze geleerdfte en fchranderfle Rechters wel bemerkt en gewee-

ten fchynen te hebben in verfcheide voorvallen , waar van ik breeder zal

handelen in een ander Werk dat in 't licht zal komen naa dit; waar toe ik

voorneemens ben eenigen arbeid te befteeden om de Natie te vertoonen en

voor te houden met welke ongemakken en verlegenheid onze manier van

die zaaken te behandelen verzeld gaat, en de noodzakelykheid van het

voorbeeld te volgen van andere handeldryvende Natiën en Landen , daar

Rechtbanken van Kooplieden , en Perfoonen zich op mercantile zaaken

wel verftaande, zyn opgerccht, om alle Gefchillen, tufTchen Lieden van

dat beroep ryzende, af te doen; en met behoorlvke onderwerpinge zal ik

hier beftaan te zeggen , Dat de ^urisdiflie der Admiraliteit natuurlyker ixiyze

voort moet komen uit de Natuur der Rechtszaak . en niet van Je plaats daar een

ContraSt of Accoord gemaakt is ; deixiyl het onlochenbaar is . dat 'er dagelyks dingen

kunnen voorvallen en getranfigeerd worden te Lande , die alleen tot Zee-Zaaken be-

trekkelyk zyn; en dat er desgelyk op Zee Dingen kuuuen gedaan en verhandeld

worden die eigentlyk niet tot de Kennis van de Admiraliteit , maar tot die van eene

andere Rechtbank behooren. En om dit gedeelte myner Aanmerkingen over

dat Gerechtshof te beüuiten , zal ik my bedienen van de woorden met welke

de Lord Coke de onzekerheid van die Jurisdi61-ie beklaagde, en met hem
uitroepen, Mi/era ejl Servitus, uhi jus ejl vagum aut incognitum: dat is.

Men is elendig gequeld op plaat/en daar de Jurisdi£tie onzeker of onbekend is.

Belangende
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Belangende nu de magt van 't Hof der Admiraliteit in gerechtelyke

Verbanden en StipuJadën voor verrchyninge,en uitvoeringe van de Hande-
lingen, Orders, Gewysdens en Decreeten van 't Hof; fchoon dit inhaerent

fchynt te weezen in de Natuur van alle Rechtbanken, heeft het aan geene
Menfchen ontbroken die deeze magt aan 't Hof van de Admiraliteit ontzegd
hebben , onder voorvvendfel dat het geene Griffie heeft.

En vermits een Gefchil van deezen aart my zoude brengen buiten de
paaien die ik my gefield hebbe, zal ik hier niet veel tyds befleeden met
my in te laaten in een dubbel onderzoek wat eene Griffie is , en of eene
Griffie weezendlyk tot een Gerechtshof behoort om het te bekleeden met
eene magt om gerechtelyke Verbanden en Stipulatiën te maaken voor
verfchyninge , enz.

Evenwel vermits het niet behoorlyk zoude weezen een Artikel van zoo
veel gewigt voorby te laaten gaan zonder iets daar van te zeggen, alleen

om niemant met deszelfs belliffinge te verveelen, zal ik my vergenoegen
deeze twee Aanmerkingen te maaken.

Voor eerjl, aangaande de magt om gerechtelyke Verbanden en Stipu-

latiën te maaken voor verfchyninge, en uitvoering van de Aften, Or-
ders, Gewysdens en Decreeten van den Hove, die fchynt aan Recht-
banken zoo onaffcheidelyk vafl, dat zy zonder dezelve in 't geheel geene
Rechtbanken meer zouden weezen. Want zulke Verbanden en Stipula-

tiën niets anders zynde dan obligatoire Beloften en Engagementen van Per-
foonen en fecuriteiten voor 't Gerichte voor Verfchyninge , of voor Uit-
voeringe van deszelfs Aften en Decreeten , zou het verbod daar van , hec
verbod van de geheele Jurisdiftie inlluiten.

Ten tweede, dewyl andere Rechtbanken die magt moeten hebben, kan
zy zoo veel te minder geweigerd worden aan het Admiraliteits Hof,
't welk, volgens het tweede Artikel van de Refolutien ( die hier achter by-
gebragt zullen worden) over de Zaaken van de Admiraliteits Jurisdiftie

genomen, en ondertekend door de Rechters in den jaare 1632, in tegen-
woordigheid van den Koning en zynen Raad

, genoemd word des Konings

Rechtbank (The Kings Court ). Daar en boven is het te over bekend, dat

het Gerechtshof der Admiraliteit pleidooyen mag hooren over Deliften en
Schulden van alle Sommen, zonder onderfcheid; welke twee merktekens
over een komen met de definitie die de Lord Coke over Littleton van eene
Griffie geeft, in het eerde Deel zyner Injiitutions, Book 2, Cap.ii, SclI.

IJS, waar gezegd wordt, Dat, alle Gerechten die eene Griffie hebben des Ko-

nings Rechtbanken zyn, alfchoon een ander de voordeelen daar van trekt ; in welke

zoo de Rechters dwaalcn , een libellus erroris plaats heeft. Maar het Gerecht

des Graaffchaps, het Gerecht des Quartiers , het Gerecht van den Baron, en dier-

gelyke , zyn Gerechten zonder Grffie ; en daarom heeft in hunne Gewysden geen

libellus erroris plaats, tnaar een Gefchrift van valfch oordself om dat zy geene

V V Griffiè'n
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Griffiën hebben , om reden dat zy de Bank niet kunnen /pannen nver Schulden of
DeliSlen , indien de Schuld of ds Schade veertig Schellingen beloopt , noch over

eenig DeliSt vi & armis.

Dit zal genoeg zyn ter befliflinge van het voorgemelde Gefchil over de

magt van de Rechcbank der Admiraliteit in het maaken van Verbinteniflen

en Stipiilatiën toe verfcliyninge, enz. Nu zal 'c gevoeglyk zyn iets te

zeggen van de geftatueerde Wetten , door welke de Jurisdiftie is opge-

recht en gereguleerd : ten welken einde ik genoodzaakt geweefl: zoude zyn
eene Verzameling te maaken van alle Statuuten die eenige betrekking tot

deeze Jurisdi£lie hebben , indien ik deezen arbeid niet voor my gedaan
had gevonden , door den fchranderen Schryver van het voorgemelde Werk,
genaamd Onderzoek van de Jurisdictie dei /Idmiraliteit , waar in ik die Collec-.

tie vindende, mitsgaders verfcheide voeglyke Aanmerkingen over dezelve,

oordeelde ik dat het niet ondienftig zoude weezen hier zoo veel daar van

by te brengen als nodig is om dit Stuk op te helderen.

„ Door de Statuut 13. Rich. II, Cap. 5, is vaflgefteld , Dnt de Jdmiraah

„ en hunne Gemachtigden zich voortaan niet zullen hemoeyen met eenig ding in

„ het Koniagkryk gedaan , maar alleen met dingen gedaan op Zee , gelyk in ge'

„ bruik is geweejt ten tyde van den vermaarden Frins , Koning Eduward , Groot-

„ Vader van Koning Rich. II. Waar uit men heeft opgemaakt, dat de

„ Jurisdièlie der Admiraliteit bepaald is alleen aan dingen op Zee gedaan.

„ Dewyl de Statuut zegt , dat de Admiraals en hunne Gemagtigden zich niet

zullen bemoeyen met eenig ding in het Koningkryk gedaan , maar alleen met

„ Dingen gedaan op Zee, gelyk in gebruik geweefi is ten tyde van Koning Edu-

„ ward, Groot -Vader van Rich. II, dat is in de tyden van Ediavard III,

„ fchynt hy betrekkelyk tot het gebruik van de tyden van Eduward III,

„ als limitatyf met een Referenda. En het woord behoorlyk toelaatende,

„ indien niet volgens de Letter des Statuuts, envenwei volgens de uitleg-

„ ging der Wet, zal het fchier al zoo moeyelyk fchynen net te weeten

„ wat het Gebruik was als wat het behoorlyk Gebruik was, of wat in dit

„ Stuk behoorlyk gebruikt werd ten tyde van Eduward lil , alleen met dit

„ verfchil dat een gehnnk feitelyk zynde, 'er in dit geval rei evidentia kan

„ weezen om zich zelf te bewyzen; in plaatfe dat te weeten wat behoorlyk

„ gebruikt werd een Zaak van gefchil kan zyn, 't welk elk naar zyn by-

„ zonder gevoelen zal befliflen. En evenwel voor dat men weet wat in

„ dit Stuk het behoorlyk gebruik was ten tyde van Eduward lil, komt het

„ iedereen, die de Zaak niet onderzoekt, moeyelyk voor te begrypen

„ wat het doel , de rechte zin en meening mag weezen van deeeze woor-

„ den , Dat de Admiraals zich niet zullen bemoeyen met , enz. Maar alleen met

„ dingen gedaan op Zee
,
gelyk in gebruik is geweejl ten tyde van Koning Edu-

„ ward , Groot - Vader van Koning Rich. 1 1. Het zal tot klaarder begrip

„ daar van niet ondienllig zyn (onder fubmiffie aan beter oordeel , en

„ zonder

»
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zonder ons in te laaten in dingen quce fupra nos ) een weinig te onder-

zoeken wat het gebruik of hec bshoorlyk gebruik was in de tyden van ge-

melden Edaward LH, Groot-Vader van Koning Richard IL

„ Daar ontrent geeft de geleerde Seldenus, in zyn onvergelykelyk Werk
van de Heerfchappy en Souvereineieit der Britfche Zeen , ons te ver-

flaan, dat liet blykt uit oude en openteare Gedenkfchriften behelzende

vericheide Stukken, waar over met de Rechters te raade gegaan werd

tot welzyn des Koningkryks ten tyde van Koning Edimard 111, dat die

Confukatie gehouden werd tot voeglyker bewaringe der Zee. Want
toen werd 'er met alle de Rechters van de Bank raad geleefd , ten einde

( zoo fpreekt het Gedenkfchrift ) dat de forin van Procedeeren hier voren

geordineerd en begonnen door Eduward I , Groot-Vader van onzen Heere den

Koning, en zynen Raad, op het verzoek en aanhouden zyner Onderdaanen,

moge gerefumeerd en gecontinueerd worden, tot hehoudinge en bewaringe

van de oude Superioriteit van de Zee van England, en de Authoriteit van het

Ampt van Admiraliteit in dezelve, tot het verbeteren, uitleggen, ver-

klaaren en bewaaren der Wetten en Statuuten lang te voren gemaakt door

zyne Voorzaaten , de Koningen van England , tot handhavinge der Jurisdiélie

onder alle Volken van alle Natiën door de Zee van England vaarende ; en om

Kennis te neemen van alle Onderncemingen daar tegen in dezelve -,
en om

Delinqiianten te Jlraffen, en aan de genen die ongelyk enfchade lyden voldoening

te doen erlangen; ixielke Wetten en Statuuten, door den Heere Kichditd voor-

deezcn Koning van England, op zyne viederkomjle uit het Heilige Land wer-

den uitgelegd, verklaard en ultgegeeven op het Eiland Olyron, en genaamd

in 't Franfch Ie Lei Olyroun. Het gene Mr. Seldenus voornamelyk aan-

merkt , en inzonderheid aan onze opmerking beveelt, is het gene wy
in deeze Gedenkfchriften vinden aangaande het Origineel der Zee-Rech-

ten , uitgegeeven en in 't licht gebragt op het Eiland 0'eron. De ge-

melde Statuut van 13, R. II. maakt melding van het Gebruik ten tyde

van Koning EduwM-d 1 1 , Groot - Vader van R. II, die Eduward III was

,

in wiens Regeering f volgens het Gedenkfchrift) niet alleen de form

van Procedeeren geordineerd door Koning Eduward l en zynen Raad,
gerefumeerd en gecontinueerd moed worden tot behoudinge en bewaa-

ringe van de Auihoriteit des Ampts van Admiraal , aangaande de ver-

betering, uitlegging, verklaring en bewaring der Wetten en Statuuten

lang te voren gemaakt door de Voorzaaten van gemelden Koning Edu-

ward I , tot handhavinge van Rust en Recht onder alle Volken van alle

Natiën zonder onderfcheid, en Kennis te neemen van alle Onderneemin-

gen daar tegen, Delinquanten te itraffen, en den genen die ongelyk

en fchade lyden voldoening te doen erlangen : JVIa^r , dat deeze Wetten
en Statuuten , dus verbeterd , uitgelegd , verklaard en bewaard door

het Gezag van 't Ampt der Admiraliteit, de Zee- Rechten waren die

Koning Richard I te Oleron liet uitgaan. Zoo dat de gemelde Rechten

van Oleron den Regel gaven , en 't Gebruik geweefl fchynen aangaande

V V 2 „de
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„ de Admiraliteit ten tyde van Eduiuard den Illde"^ vvaar van de gemelde

„ Statuut van 13, R. li fpreekt^ en volgens welke Wetten en Rechcea

„ alle Zee-Zaaken , het zy op of over Zee, eigentlyk onder de Kennis vaa

„ de Admiraliteits Jurisdiftie vallen. En in deeze Rechten van Olerun,

„ dus uitgcgecven door Rich. f, zyn vervat de Stukken en Dingen die tot

j, de Kennisneeminge des Admiraals behooren, waar toe betrekkelyk is.

„ die Fortn van Procedeeren, welke, gelyk het Gedenkfchrift zegt, geor-

„ dineerdis door FJuwarJ l , en naderhand gerefumeerd , achtervolgd en

„ levendig gehouden moest worden, volgens bevel van Edumard III,

„ Welke Gedenkfchriften , Regifters, of Archiven dus woordelyk zyn na-

„ gefchreeven en uitgegeeven door den Lord Coke , in dat gedeelte zyner

„ Infiitutions over de Rechtbank der Admiraliteit, 't welk (preekt van de
Superioriteit van England over de Brhfche Zeen , en van de oudheid van
de Admiraliteit van England^ welke hy daar uitdrukkelyk bewyst tot aan

de tyden van Edwward 1 op te gaan, en, voor zoo verre men uit goede
oude Gedenkfchriften kan opmaaken, noch veel hooger : Want uit de-

zelve blykt dat niet alleen in de dagen van Edwward I , maar ook in die

van Koning Jan, alle Rechtszaaken van Kooplieden en Zeevaarende

Lieden, en dingen binnen het Merk van het Ty voorgevalleo , altoos

voor den Lord Admiraal quamen , en daar gevonnist werden.

„ Wyders, tot klaarder begrip van het Gebruik ten tyde van Eduwardlll

aangaande de Admiraliteit , kan men aanmerken , dat in 't begin deezer

Gedenkfchriften van Eduwards III tyden, gezegd wordt dat 'er eene

Confultatie werd gehouden, en dat de geheele Bank der Rechters haare

raad gaf, ten einde dat de Form van Procedeeren y van te voren geordi-

neerd door Eduwardll en zynen Raad weder hervat en achtervolgd

zoude worden, niet alleen tot behoudinge en bewaringe van de oude

Superioriteit van de Zee van England, maar ook van het Ampt van de

Admiraliteit, aangande de verbetering, uitlegging, bewaring en ver-

klaring van de Wetten en Statuuten, lang van te voren gemaakt door zyne
Voorzaaten, tothandhavinge van deRustcn Jufi:itie,enz, indien na eene

volle Confultatie ten tyde v^n Eduivard III, die Form van Procedeeren w Ike

eertyds geordineerd was door Eduivard I en zynen Raad weder hervat,

en achtervolgd zal worden, fchynt het in de naafl:e Plaats nodig ons

onderzoek wat verder te brengen , en te zien , wat 'er door den gemel-

den Edwward I en zynen Raad geordineerd was boven het gene in het

gemelde Gedenkfchrift gemeld is. En het blykt, dat 'er in de dagen
van gemelden Edwward I, eene goede Voorziening gedaan en een

Hulpmiddel aangewend was voor zulke Klaagers, die door middel van
Prohibitiën , komende uit het eene Gerecht om de rechtsvervolging ia

het ander te fchorten , in geen van beide redres konden krygen. Want
door de Statuut van het Gefchrift van Confultatie in 't 24fl;e jaar van
Edwward I is gearrefteerd , Dat , als 'er eene Surfeance van Proceduuien h
op Erohibili'dn , en de lüaager geen hulpmiddel kan vinden in 's Konings Ge-

„ rechtshof\
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„ rechtsbof , dan de Lord CanceJier, of de Lord Hoofd van 't Gerecht, op het zien

„ der Ferklaringe, zoude fchryven aan de Rechters voor welke de Zaak eerjl

„ gcïntentterd was, dat zy daai mede zouden hebben voort te gaan, niet tegen-

}, flaande des Konings Prohibitie van te voren tot hun gericht. Daar kort te

„ voren meldt de gezeide Statuut van 13 Rich. II het gebruik ten tyde

„ van Ed. IIL Eduivard III, refumeert en continueert de Rechten van

„ Oleron uitgegeeven door Rich, I, en Eduwardl ordineerde gelyk in de

„ voorgemelde Gedenkfchriften , en Statuut van Confultatie.

„ De Verklaarder van de Tcrjucn der Rechten, zegt in zyne Befchryving

„ van den Lord Admiraal , dat hy een Officier is om te oordeelen over Contrac-

„ ten tuffchen Party en Party, aangaande dingen gedaan op en over Zee. En
„ in een ander van zeer oude Authoriteit wordt gezegd, Dat , zoo eene

„ Obligatie of Ferband gedateerd is buiten 't Koninghryk
, gelyk in Spanje

,

„ Vrankryk of elders, in rechte gezegd wordt, en 't is waar (dit zyn des

„ Schry vers eige woorden ) dat zy niet kunnen gedebatteerd worden in Recht-

„ banken daar het Landrecht plaats heeft. De geleerde Seldenus zegt in de

„ hier voren aangetooge Plaats , dat de Jurisdictie des Landrechts zich niet

j, uitjlrekt buiten de Zee en 't Koningkryk van England ; want (dus fpreekt hy)

„ in het Landrecht wordt onder de Voorrechten van die afweezende zyn gerekend ,

„ dat die genen welke zich buiten 't Koningkryk van England zullen bevinden ten

„ tyde als 'er eene Schatting van eenige Landeryen geheeven , en de proclamatie

„ daar van gedaan wordt , zoo niet gebonden zyn noch door eene Prcefcriptie van één

„ jaar gelyk van te voren, of van vyfjaaren gelyk nu plaats heeft , maar dat hun

„ recht in zyn geheel blyft tot hunne wederkomjle t' Pluis. Zoo dat zy over Zee

„ zynde, en buiten 't Koningkryk vcLn England in dien tyd, en hun in dit Geval

j, geene fchade kan overkomen om reden van wanverfchyninge, fchynthec

„ als buiten 't bereik van 't Landrecht. En Seldenus bewyft in dezelfde plaats

„ dat owr Zee te zyn, of extra quatuor M^iria inde gemeene Boeken der Rech-

„ ten het zelfde betekent als extra Regnum. En wyders zegt Seldenus ( want zy«

„ ne Authoriteit by te brengen is men aan zyne gedachtenis zoo wel als aan de

„ waarheid verfchuldigd) op dezelfde plaats over dingen betrekkelyk tot

„ A6liën over Zee-Zaaken , dat men voor deezen niet gewoon was dezelve met

„ uitdrukkelyke Woorden te brengen voor de gewoone Rechtbanken daar het Land-

„ recht plaats heeft , welker yurisdid;ie nooit van die Natuur is geweejl , dateene

„ J6tie geïnjiitueerd over eenig ding zyn oorfpronk hebbende in eenige andere Plaats

,, dan binnen de Paaien des Koningkryks , volgens de oude Wet Jleeds door hen

„ verworpen moejt worden. Gelyk het dienvolger,s nu lange jaaren de gewoonte is

„ geweejl, dat eene A:tie verworpen of van de hand geweezen moet worden, 't en
.

„ zy de zaak haaren oorfprongk hebbe binnen 't Lichaam {gelyk zy 't noemen^

„ van het Graaffchap, dat is binnen eenige Provincie of Graaffchap des Eilands,

„ waar van 't bejlier gewoonlyk gegeeven wordt aan zekere Gouverneurs of Offi-

„ eieren by ons bekend onder den naam van SherifFs ; dus is het ook met het Be-

„ ftier der Zee, volgens de aloude aangename gew onte aan den Hoog- Admiraal

^ of zyne Gemagtigden behoorende , niet voor zoo veel haare bewaring en be-

V V 3 j, fcberming
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„ fchenn'mg betreft , maar ook aangaande het Stuk van JurisdiSiie. Desgelyks

,, zege Seldenus op dezelfde plaats ter eere van de Admiraliteit, Dat, in

„ oude Gedenkfchrifcen, raakende de Cofliimeii der Admiraliteit, het een

„ gewounlyk gebruik was in den tyd van Henrik den Eerften, en van andere

„ Koningen , beide voor en naa hem , dat iemant hefchuldigd van eene capitale

„ Misdaad op Zee gepleegd, opentlyk vyf maal ingedaagd zynde door de Jlemme

„ van den Omroeper, {naazooveele dagen als hem gefield waren) niet vcrfcbeen

„ voor de Admiraliteit ^ gebannen 'vcerd uit England, en uit la Mer appartenant

„ au Roi d'Angleterre, of uit de Zee aan den Koning van England behoorende,

f, voor veertig jaaren , meer of minder , naar 't ixelbehaagen van den Admiraal,

't Welk alles wel overwoogen zynde, zal de Jurisdiélie van 't Hof der

Admiraliteit niet onderhevig fchynen aan zulke limitatiën en refl:ri(5liën als

eenigen zich ingebeeld hebben; maar in tegendeel zyn gezag fchynt al-

toos erkend geweeft door de Hooge Magten der Natie; inzonderheid

zoo wy by 't gene reeds aangedrongen is, mogen voegen 't gene men zegt

dat Haughton bygebragt heeft in eene zaak het Gerechtshof der Admiraliteit

betreffende, Brovolows Reports, Part. 2, te weeten, „Dat het voorneemen

„ van de Statuut van i% R. 2, cap. 5. niet was de Amiraliteits Rechtbank te

„ verbieden Procedmtren te houden over dingen over Zee gedaan , maar alken

„ over dingen gedaan binnen 't Koningkryk , die tot het Landrecbt behooren , en

„ dat het niet tot nadeel van den Koning en 't Landrecht is , als zy Proceduuren

„ houdt over de Zee; en dat dit het oogmerk van die Statuut was, blykc

„ uit de Voorafipraak. En in 't zelfde Report wordt verder gezegd , Dat

„ Walmesley en Warburton , Rechters, toeflemmen , dat zoo cenig ding gedaan is

„ over Zee, of zoo locaal is , dat bet niet bepleit kan 'worden door het Landrecht,

„ 200 de Admiraal daar pioceduuren over houdt, geene Prohibitie verleend zal

„ worden , imnt het niet tot nadeel van den Koning of het Landrecht is.

,, By de Statuut van 15 R. 2, cap. 3, is vallgefteld en verklaard,

„ Dat het Hof der Admiraliteit geene Kennis zal neemen van Contra&en , Plei-

„ dooyen of Gefchillen, of andere dingen gedaan binnen de Licbaamen der Graaf-

„ fchappen, zoo veel te JVatcr als te Land; Evenwel zal de Admiraliteit Kennis

„ neemen van den Dood van een Menfch en van Mutilatie gedaan in een groot

„ Schip zynde en dobberende in den vollen Stroom van groote Revieren alleen bene-

„ den de Bruggen derzelve Revieren dicht by de Zee , en in geene andere Plaatfen

„ van dezelve Revieren. Hitr uit heeft men by wyze van inferentie aange-

„ merkt, hoe naaukeurig de Makers van deeze Statuut zyn geweeft ora

j, de Admiraliteit uit te Üuiten van alle foort van Jurisdictie over alle Wa-
„ teren gelegen binnen eenig Graaffchap deezes Koningkryks ,• miffchien

„ heeft men zoo net niet aangemerkt, ten einde van redres, hoe onge-

„ lukkig, voornamelyk in deeze laatfl: verloope jaaren , dezelve geweeft

,, is, haare Jurisdictie ziende hinderen, fchorten , en befnoeyen in Wa-
„ teren buiten eenig Graaffchap deezes Koningkryks, door de prohibitoire

„ gevolgen van eene Onderftellinge of Suggeflie, wanneer in rei veritate

„ de
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de Zaak anders was dan 'er onderfteld of gefuggereerd werd. En de-

wyl het te over bekend is aan de geheele Waereld , van welken glans

„ en waarde het Juweel der Admiraliteit (wel gezet zynde) in de Kroon

„ van Groot Brittanje is, zal 't niet ongevoeglyk zyn by te brengen 't gene

„ men beweert van alouder geheugeniffe te zyn, te vveeten , l5at niet al-

„ leen in de dagen van Eduward den Rerfleii, maar ook ten tyde van Kun'mg

„ Jan , alle Ri chtszaaken van Koop- en Zeelieden , en dingen voorvallende binnen

y, het Merk van 't Getjy altoos voor den Lord Admiraal bephit en door hem uitge-

vjeezen werden: overcenkomibg met iict gene in de Zaak van den KiJder

Henry Confiable ,
gezegd wordt , Dat de grond tujjchen de merken van Ebbe

en yioed des gemeenen Rechters Jiirisdidie kan zyn , maar als hy met JVater

overdekt is , reikt des Admiraals 'JurisdiÜie zoo verre.

„ By de Statuut van 2 H. 4. cap. i . , is vallijefleld , Dat de Statuut van

1 3 A. //, cap. 5 , vajl onderhouden , nagekomen eu uitgevoerd zal voorden.

Weshalven fcnynt deeze Statuut te doen ncrieeven en te beveiligen die,

welke (als hier voren gemeld is) zegt, volgens het gene in bchoorlyken

Gebruike is geiveeji ten tyde van Koning Eduward, Groot-^ader van Koning

Richard den Tweeden j waar op hier voren aangedrongen zynde, zal 'c

hier genoeg zyn zulks naa te zien.

„ By de Statuut van 27 EHz. cap. i r , is vaftgefteld , Dat alle en elke van

de voorgemelde Misdaaden., die na deezen zullen begaan zwrden op de volle- Zee

of Zee-Kujlen, geen gedeelte zynde van 't Lichaam van eenig Graaffchap deezes

Koningkryks , en buiten 't bevang
,
Jurisdi^e en P^ryheid van de vyf Havens j

en buiten eenige Haven ofHoofd , bepleit en afgedaan zal worden voor den Lord Ad-

miraal , enz. Hier uit neeit men opgemaakt , dat door het Oordeel van 't

gantfche Parlement , de Jurisdiftie van de Admiraliteit ten eenemaal
bepaald is aan de volle Zee, of Kuften van de Zee, geen gedeelte zynde
van 't Lichaam van eenig Graaffchap deezes Koningkryks ; en dat dee-

ze Statuut eene byzondere Befchryving is van die Jurisdiftie, aangaan-

de haare Paaien. Deeze Statuut geeft de Jarisdiiilie der Admiraliteit

eene magt van Kennisneeming in misdaaden gedaan op de volle Zee of
deszelfs Kuften ; dit is de Ampliatie : zynde geen gedeelte van 't Lichaam
van eenig Graaffchap deezes Koningkryks, en buiten 't bevang der vyf
Havens, en buiten eenige Haven of Hoofd; dit is de Limitatie. Van
Contra6len over Zee gemaakt, meldt de Letter des gemelden Statuuts

niets. In de Refolutiën genomen over de Gevallen van de Admiraals

Jurisdi6tie, is de Subllantie des eerden Artikels of Voorilellinge, Dat
geene Prohibitie'n zullen worden verleend tegen de Rechtbank der Admiraliteit in

ProceJJen daar hegonen over ContraSten over Zee getnaakt.

j>

Nu zal het niet ondienftig zyn by het gene airede gezegd is te voegen
de voorgemelde Refolutiën, beflemd en onderteekend door de achtbaare

Rechters van beide Banken , in tegenwoordigheid van Koning Karel

den Eerden zelven en zynen Geheimen Raad. Deeze Refolutiën werden

genomen
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genomen op de herhaalde Klagten der Admiraliteit over de Prohibitiën die

dagelyks verleend 'werden op bloote Onderftellingen , Vermoedens en

Suggeftiën , ontbloot van weezendlykheid en waarheid ; en zy zyn zoo

klaar en uitdrukkelyk , dat ik niet naa kan laaten dezelve hier plaats te

geeven.

TeWhitehall, den 18 February 1632. Prefent,

Zyne Koningklyke Majefleit,

Lord Zegelbewaarder.

Lord Aartsbiflchop van Tork.

Lord Trefaurier.

Lord Klein-Zegelbewaarder.

Graaf Maarfchalk.

Lord Kamerling.

Graaf van Dorfet.

Graaf van Carlisk.

Graaf van Holland.

Graaf van Denheigh.

Lord Kancelier van Schotland.

Graaf van Morton.

Lord Wimhleton.

Lord Wentworth.

Lord Faulkland.

Lord BüTchop van Londen.

Lord Cottington.

Lord Neivburgh.

Mr. Trefaurier.

Mr. ControUeur.

Mr. Vice - Kamerling.

Mr. Secretaris Coke.

Mr. Secretaris Windehank.

Opdeezen dag, zyne Majejleit prefent zynde in den Raad, zyn de volgende Pro-

pojitiën tot bylegginge en regukeringe der Gejchillen over de Prohibitiën , gereezen

tujjchen zyne Majejleits Gerechtshof van Westmunfter, en zyn Gerechtshof van de

Admiraliteit , volkomen gedebatteerd en gerefoheerd voor en door de Tafel; en 11:erden

toen desgelyks , op het voorleezen van dezelve , zoo wel aan de Rechters van zyne

Majejleits gemelde Hof van Westmunfter, als aan de Rechters van 't gemelde

Hof van de Admiraliteit , en zyn Procureur • Generaal , goedgekeurd, toegeflemd

en ondertekend door hen alle , in zyne Majejletts tegenwoordigheid , te weeten.

I. Zoo een Proces begonnen voor de Rechtbank der Admiraliteit over

Contraften
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Contraflen gemaakt, of over andere perfoneele dingen
, gedaan over Zee,

of op de Zee; zal 'er geene Prohibicie verleend wolden,

2. Zoo 'er Proces gemoveerd wordt voor den Admiraal over Vracht of

Schcepshuur. of over de Gage van 't Scheepsvolk, of over 't verbreeken

van Certe- Partyen , of over Reizen over Zee te doen: Schoon de Certe-

Party binnen 'tKoningryk gemaakt is, en de Penaliteit niet geëifcht wordt,

zal 'er geene Prohibitie verleend worden : Maar zoo 't Proces gemoveerd
is over de Penaliteit, of zoo 't Gefchil is of de Certe -Party gemaakt is of

niet; of wel of dè Aanlegger den Verweerder daar van gedechargeerd

heeft binnen het Koningkryk; zal dit bepleit worden voor des Konings
Gerechtshof van JVestinunJler , en niet voor dat der Admiraliteit.

g. Zoo 'er voor 't Hof der Admiraliteit Proces gemoveerd wordt over

't bouwen, calfatercn, bergen, of nodige Viélualie van een Schip, te-

gen 't Schip zelf, en niet tegen eenige genoemde Party, 't en zy iemanc

zich om zyn belang tot Party maakte ; zal 'er geene Prohibiiie toegeftaan

worden, fchoon dit gedaan is binnen 't Koningkryk.

4. Schoon van zommige Zaaken voorvallende op den Theems beneden

'de eerfte Brug, en verfcheide andere Revieren beneden de eerfle Brug,
des Konings Gerechtshof de kennisneeming heeft; heeft echter de Admi-
raal daar ook Jurisdiftie, inzonderheid in het Stuk gemeld in de Statuut

van 15 R. 2, en dus mag hy by verklaringe van dien Statuut, en volgens

deszelfs billykheid onderzoek doen naar, en redrefleeren in deeze Revieren
alle fchaden en (loppingen derzelve, die de Vaart of de pailage naar of

van de Zee eenigfints beletten of hinderen ; desgelyks ook vonnis wyzen
over perfoncL'le Contraèlen daar gemaakt en ongelyk daar gedaan , welke
de Zeevaart betreffen: en geene Prohibitie zal in zulke Gevallen verleend

worden.

5. Zoo iemant in de Gevangkenis is gezet, en op een Habeas Corpus

voor 's Konings Gerechtshof gebragt is, zoo 'er gecertificeerd wordt dat

eenig van deeze dingen de oorzaak zyner gevangkenis is, zal hy weder
overgegeeven worden.

Ik zal du Artikel eindigen wet een keurig Fcrhaal van een Gefchil dat ontjlond

in den tyd van Karel den IJden tujjchen eenen zyner Ambajfadeurs en

den Gouverneur van 't Kajleel van Livorno , v.-aar door de Leezer onder-

recht kan ivf,rden van de pointilles van de Groet ivederzydfch gegeevcn of
verTvacht; getrokken uit een Handfchrift dat niy by geval ter hand geko-

men is. Ik hoope dat het den Leezer niet onaangenaam zal 'iveezen. En
daar naa zal ik eene getrouwe en nette Overzetting geeven van dat voor-

t/effelyk Corpus der Zee - Rechten , verzameld door den domfeepen Fran-

fchen 'Staatsman Colbert.

X X Koning
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Koning AVe/ de Iltle , onderrecht dat de Slotvoogd van 't Kafteel van

Livorno geweigerd had zyne Majefteits Ambafladeur, den Ridder Daniel

Harvey, eerft te groeten, in zynen weg naar Cojijlantimpel; ontving van

den RiQdent des Groot -Hertogen van Toskanen aan zyn Hof, op bevel

van zyne Hoogheid, het volgende verhaal van die Zaak.

Kennis gegeeven zynde dat een Engelfch Oorlogfchip , aan boord heb-

bende den Ridder Daniel Harvey, zyne Groot • Biittamiifche Majelleits

AmbafTadeiir, komende vanGemia, te Livorno zoude inloopcn in zynen weg
naar Conftanünopel ; en het Schip zich vertoonende en de Haven naderen-

de 's morgens den 29 Odober 166S, terwyl de Gouverneur bevel gaf om
toebereidfels te maaken tot het geeven van de gewoone groet aan den

Heer Ambafladeur als hy aan de Wal zoude komen, (als de gemeene
groet eerft over en weer afgelegd zoude zyn tuflchen het Schip en 't Ka-

fteel) zag hymet veel verwonderinge eenen Standaard van de Maft des ge-

melden Schips waayen. En kort daar naa de Secretaris van den Heer
Ambaflfadeur aan de Wal komende, verzeld met eenen Koopman van die

Natie, en zich van wege zyne Excellentie voor den Gouverneur vertoo-

nende, verklaarde hy, dat zyn Heer eifchte dat het Kafleel eerft het Schip

zoude groeten , om dat zyn Heer den Koningktyken Standaard had laaten

waayen door een byzonder Voorrecht, 't welk de Koning zyn Meefter ge-

woon was te vcrleenen aan Perfoonen van zyn Koningryk dus gequalifi-

ceerd; daar by voegende dat hy daar naa de andere groet zoude verwach-

ten , die hem toequam als AmbaiTadeur.

Dit verwonderde den Gouverneur des te meer, om dat het Schip

('t welk alleen wasj flechts gtcommandeerd werd door een' van zyne

Majefteits ordinaire Kapiteins, niet gediflingueerd door ecnigen titel;

welke manier van doen elders niet was gepraótifeerd, dewyl het kennelyk

was dat te Genua het Schip de Haven eerft gegroet had.

De Groot- Hertog daar van verftendigd, weigerde den eifch des Am-
bafladeurs in te willigen , als ftrydig zynde met de bekende Coftumen van

die Zeen , zoo wel als met zyn eigen gezag. En begeerende dat de Lord
Ambafladeur ter dege mogt onderrecht worden van de noodzakelykheid

waarom zyne Hoogheid den eifch van zyne Excellentie niet kon toeflaan,

deed hy hem zeer net en duidelyk het tegendeel beioogen van 't gene hy
eifchte. En verftaande dat zyne Excellentie aandrong op het voorbeeld

van de groet gedaan aan de Schepen en Gallyen van Franhyk 'm de Maand
van Jiinius te voren; antwoordde men hem dat die Schepenen Gallcyen

toenftonden onder 't geleide en commando van eeneVice- Admiraal en Lui-

tenant-Generaal van die Kroon ; eene qualiteit die in dit geval geene
plaats had, dewyl het Schip alleen was en onder 't bevel flond van een'

byzondcfen Kapitein. En belangende den Standaard, van de Mafl; waai-

jende, dat iets nieuws en onbekend zynde in die Zeê'n, had dit ftuk ge-

makkelyk
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makkelyk beantwoord kunnen worden , indien de onwederfpreekelyke

praftyc te Genua daar geen voldoend antwoord op gegeeven had; tuflchen

welke Stad en Livorno nooit zulk een onderfcheid gemaakt was, naardien

Livorno zich lleeds van de Zee Ceremoniën had gequceten.

Men gaf desgelyks te kennen , dat, Livorno zoo fterk gefrequenteerd

wordende door de EngeIJcbe Natie, die het meefle detl had in den Koop-

handel van die Plaats, men hoopte dat de Lord Ambafl'ideur eer tot de

eere van die Stad iets zouae willen toevoegen dan dt-zelve verminderen,

als ftrekkende tot fieraad en luider van zyne Hoogheid den Groot- Hertog

van Tüskanen, een Voifl zuo volkomen gedevoueerd aan zynen Meefter,

en zoo veel zucht voor de Engelfcbe Natie hebbende als fleeds gebleeken

WiS, en in alle gelegenheden blyken zoude.

Niet tegenflaande dat alles, de Heer Ambaffiideur weigerig om naar

eenige van die redenen te luifteren, of in 't minfte van zyne eerfle eifchen

af te (laan, beval zynen Secretaris (die met de Sergeant Majoor der Stad

handelde) te verk'aaren, dathy pofitive ordres vanden Koning zynen .VI ee-

fter had geene Haven eerll te groeten. Waar op weder geantwoord zyn-

de, dat het Schip Genua eerfl gegroet had, werd daar op geantwoord, dac

zulks gefchied was uit conüderatie dat Genua een Hoofdtlad was, en 'er

bygevoegd dat die Siad niet had gedeficulceerd de aan den Koningklyken

Standaard de verfchuldigde groet te doen. Waar tegen ingebragt werd , dat

men van te voren airede gezegd had, dat 'er noch ooit zulk een onder-

fclieid gemaakt wastufTchen Genua en Livorno , ten aanzien van Zee-Zaaken,

en dat zoo draa de gewoonlyke groet door het Schip eerft gegeeven was,
men geene zwarigheid zoude maken de aan zyn perfoon verfchuldigde

eerbied te bewyzen , als hy aan de wal zoude komen. Waar naa de se-

cretaris van den Ambalfadcur allegeerende, dat zyn Heer de groet eifchte

om dat men dezelve alvorens gegeeven had aan den Franfcben Ambalfa-

deur, deed men hem het tegendeel blyken door klaare bewyzen. Waar
op de Ridder ^'^au b'inch , Refident van zyne Groot Briitannifche Majeft. by

den Groot- Hertog, te Livorno gekomen, eene andere beweegreden by-

bragt, welke hy genoegfaam oordeelde om by den Gouverneur te bewer-

ken dat hec Schip eerll; gegroet wierde; deeze was, dat de Standaird die

het Schip voerde de Unie genaamd en dezelfde was, die de Prins Riipert of

Robbert gevoerd had ; maar de Gouverneur betuigde dat hy nooit van dee-

zen Standaard had hooren reppen , noch dat de Engelfcbe AmbafTadeurs

zich dus in hunne Reizen gedroegen, en dien eifch blyvende weig ren,

dreigde de Refident hem dat hy hem by zyne Hoogheid zoude aanklaagen,

om dat hy oorzaak gaf tot zoo veel wanorden en verwarringe, antwoor-

dende op het tegengeworpen voorbeeld van Genua, dat de Kardinaal i)«-

razzi klaarlyk had doen blyken dat de Genueezen nier gewoon waren eerfl:

te groeten, zelfs niet den Generali'Timus vanden Paus, nocli van Spanje;

X X 2 waar
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waar op hy zeer yverig aandrong; fchoon het zeker is , dat (welke Pre-

tenfiën de Genueezen maaken) geen Koningklyke Standaard te Genua komt,

of zy moet eerft gegroet worden , uitgenomen de Efquaders hoorende

onder den GeneraliÜimus en Luitenant -Generaal van Spanje, die desge-

Jyks het zelfde praftifeeren te Livorno. De Refident en de Secretaris,

•verzocht zynde het Patent te vertoonen om te juftificeeren dat de Stan-

daard, dien de AmbalTadeur voerde, die van de Unie en dezelfde was dien

Prins Rupert gevoerd had ,
gaven ten antwoord dat men geene Inllruftiën

liet zien , en dat men hen op hun woord moest gelooven. Waar op

geantwoord werd dat men niet begeerd had hunne Inilrucliën te zien,

docti dat de Markgraaf de Martello dezelve met aile mogelyke bereid-

willigheid had vertoond.

De Groot-Hertog , onderwyl onderrecht van het gebeurde , en begee-

rig om alle oorzaak van misnoegen weg te neemen , belafte den Gou-

verneur eenige redelyke voorwaarden voor te flaan , waar door zyne

eige Prerogacive in haar geheel en de Lord Ambafladeur met eenen niet

beroofd mogt blyven van de tekenen van eer en aanzien, welke zyne

Hoogheid, om zyne groote zucht voor de Kroon van England, voorhad

hem te doen bewyzen in het Karakter 't welk hy toen de eere had van te

draagen. Maar de Secretaris wilde geen projeft of voorflag aanneemen

;

geduurig bybrengende dat zyne Excellenties Inflrufliën pofityf en ftipt

waren om in alle Plaatfen, en inzonderheid te Ltvorno, zulke Groeten te

eifchen als aan een' Admiraal toequamen, en wilde nergens in van zyns

Heeren eifch afgaan , fleeds het voorbeeld van Genua uitfluitende door de

ftrydige Cofhume te Livorno , aangaande het gene gepraftifeerd was in 't

geval van den Admiraal Martello, enz. En fchoon hy weigerde het oor

aan eenige Voorflagen te leenen, die van de zyne in 't minde derogeerden

( hy verklaard hebbende dat de Standaard dien de Ambafladeur had laaten

waayen een Voorrecht was, inzonderheid eigen aan zyne Excellentie, en

dat dezelve afgenomen zoude worden niet alleen als hy te Conftantinopel

was, maar zelfs als zyne Excellentie aan de Wal zoude komen te Livorno

of elders;) werd hem, Relident, te kennen gegeeven, dat, naardien de

Standaard geene prerogative gaf aan het Schip, maar afgenomen zoude

worden telkens als zyne Excellentie aan de Wal quam het zy te Livorna

of elders, zyne Excellentie wel kon toelaaten dat het Schip, zynen Stan-

daard af neemende terwyl hy overvoer naar de Wal, het Kafteel groetede;

in welk geval het Kaileel hem dubbel zoude groeten ; eens aan de Spiaggia,

en andermaal als zyne Excellentie aan de Wal quam. De Refident deezen

voorflag desgelyks van de hand geweezen hebbende, wendde het over een*

anderen boeg ; men gaf te vertlaan , dat , zoo 't den Lord Ambafladeur

behaagen mogt incognito aan de Wal te komen, en van alle Groeten afzien^

om alle praat te myden, hy verzocht zoude worden het Gefchenk aan te

-agemen 't welk men gewoon gewoon was te geeven aan de AmbaflTadeurs

der
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der grootfte gekroonde Hoofden; maar de Refident niet in 'c allerminfte ge-

neigd zynde om dien voorflag aan te neemen , en den Ambafladeur Ken-
nis van 't gebeurde geevende, was 'er voor zyne Hoogheid niets anders
op dan eenen Brief aan zyne Excellentie te fcliryven om hem te betuigen
hoe veele aciiting hy voor hem had , op welken de AmbafTadeur antwoord-
de, dat, niet tegenltaande het voorgevallene, zyn Meeller verwachte dat

menden Ridder Ihomas Allen , die zien toen in die ftreeken bevond meteene
. Vloot , die eere zoude aandoen. Waar naa het Schip des Ambafladeurs,
negen dagen op zyn Anker gereeden en ingenomen hebbende het gene
hem ontbrak , t'zeil ging naar Conjlantinopel met een' bequaamen wind.

Belangende nu de aangelegenheid van zulke ceremonieele Pointilles van
te twillen over 't groeten van Kafteelen, Havens en FortrefTen voor welke
onze Oorlogfctiepen te eeniger tyd ten anker kunnen komen ; fchoon het
fommigen kan voorkomen als beuzelachtig en enkele hairklovery, is de
zaak in zich zelve van grooter gewigt dan zy weeten: want, onderftel

dat een Engelfch Admiraal, of minder Zee -Officier, ten anker komende
voor eene Haven of Fortres, inde Middelandfche Zee of elders , daar meer
eere bewees aan de gemelde Haven of Forteres, of zich vergenoegde mee
minder eerteken dan men daar gewoon is te geeven aan de Admiraals of
minder Zee-ÜfEcieren van de grootfle gekroonde Hoofden, zelfs van
Vrankryk en Spanje; is het zeker dat die Engelfche Admiraal, of Comman-
deur, met veel reden berifpt zoude worden over zulk eene daad, die niet

anders kon (Irekken dan tot verminderinge van de eere van zynen Sou-
verein , en van den roem der Natie in vreemde Geweften ,• weshalven
wordt 'er fteeds zorg gedraag rn om de Officieren, welke op zulke togten
uitgezonden worden , te voorzien met genoegfaame In(lru6tiën , op dat zy
zouden weeten hoe zich te gedraagen in zulke gelegenheden.

y

X X 3 V. HOOFI>.
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V. HOOFDSTUK.
Van de Zee - Rechten en Ordonnantiën van Vrankryh ,

met eenige Aantekeningen en Aanmerkingen
over dezelve.

DE verbazende opgang der Franfchen in de Zeevaart (daar zy in de

dagen van onze Vaders geheel ortkundig in waren) is, myns erach-

>ens , voornamelyk toe te fcfiryven aan de voortrefFelyke Rechten en
Ordonnantiën , die onlangs in dat Koningkryk ingefteld zyn om tot Re-
glement van ailc ZeeZaakcn te dienen ^ in welke hunne beknopte en ligte

manier van Prucedeeren zeer nut en voordeelig bevonden is geweefl voor
alle die 'er in Rechten zyn betrokken geweeft, en voor die 'er deel en be-

lang in gehad hebben : want de Regeering, overtuigd dat het eenigfle mid-

del om eene raagtige Vloot te krygun , was de Zeevaart en den Koophan-
del aan te moedigen onder de byzondere JVlenfchen ; liet niets naa
van het geene eeniglints kon Ilrekken tot bevorderinge van den Koop-
handel.

En waarlyk als wy de verbazende aanwas van de Scheepsmagt van Frank»

ryk inde laatfl: verloope jojaaren, gade liaan, moeten wy bekennen datzy

zeer vlytig en vernuftig ^yn geweell in het bevorderen van den Koophan-
del; en als wy de middelen onderzoeken die zy daar toe gebruikt hebben,

zullen wy bevinden dat het zulke zyn , die zelden, of nooit, kunnen mis-

fen het gewenfchte oogmerk te bereiken } om dat 'er inzonderheid z Tg

gedraagen werd om alle foortcn van beletfels weg te neemen , die den

opgang en bevordering der Zeevaart koften hinderen of vertraagen.

Ik hoope dat geen M.m van verfland ijiialyk zal duiden 't gene ik hier

zegge tot roem van de Zee -Rechten en Conflituciën van Frnnkryk, als of

ik daar door minder achting fcheen te loonen voor de Engeifche dan ik be-

hoorde : fchoon de /'Vinyc/^ra onze vyanden zyn, moeten wy zoo verre

geene vyanden van ons zelven weezen, dat wy 't gebruik van goede

Wetten verwerpen, alleen om dat zy by hun in kracht of door hen inge-

fteld zyn. Hoedanig ons gebruik moge wezen, ik kan u verzekeren dat,

wat hun belangt, zy behaagen fcheppen in goede Wetten alfchoon zy in

flechte Regeeringen zyn ingefteld; want in tegendeel, zy hebben in 't

Stuk van Koophandel raad geleefd met alle Rechten en Statuucen in alle

Plaatfen van Europa vigeerende, van welke wegneemende wat overtollig

of niet dienftig was , en daar by doende wat 'er aan ontbrak , door be- •

quaame Reglementen over ieder Stuk , hebben zy zeekerlykhet bequaamfte

Syftema van Rechten van Koophanuel en Zeevaart verzameld dat men im-

mer
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mer in Europa zag. En het zoude niet in 't niinfle tot onze oneer flrekken

hun voorbeeld te volgen in dingen die der navolginge zoo waardig zyn,

naardien al de Waereld de redelykheid erkent van deezen nutten Stok-

regel.

Fas eji ^ ab Hqflc doceri.

De Franfchen zyn nu zoo innerlyk overtuigd van de dwaasheid hunner
voorvaderen in 't verachten en verwaarloozen vanden Koophandel, dat, in

't begin van deezen Oorlog, in Vrankryk een Plakkaat is afgekondigd by
't welke het den Edellieden toegelaaten is Handel te dryven in 't Gros,
waar van men tot dien tyd toe noch nooit in Frankryk van gehoord had

;

in tegendeel als een Edelman een Koopmans Dochter trouwde, verzaakte hy
zynen Adeldom; daar zy zoo befpottelyk Sterk op gezet waren, dat noch
verdienfle noch geld hen kon beweegen om beneden hunnen eigen ftaat

en fatfoen te Trouwen: Maar door dat laatfte bovengemelde Plakkaat is de
Adeldom beflaanlyk gemaakt met den Koophandel; en vermits de Koning
van Frankryk alvermogend is by zyne Onderdanen, zal het ongetwyfleld

het voorgeftelde Oogmerk bereiken, en 't begeerde uitwerkfel doen.
Ook is 'er in Frankryk geen korter weg voor iemant om zyn fortuin te

maaken , dan door iets ten nutte van den Koophandel uit te vinden , of
dat tot voordeel der Zeevaart kan Strekken. De vermaarde Colbert werd ver-

heven tot den Post van Sur - Intendant des Finances , om het getuigenis dat

de Kardinaal Mazaryn van zyne bequaamheid tot die Bedieningegaf ; maar
zyne bequaamheid om het Belang des Konigkryks te bevorderen, maakte
hem zoo noodzakelyk aan 't Hof, dat de Koning zonder Colbert's raad niets

ondernam noch anderen toeliet zonder dien iets van belang te ondernee-
inen in het Stuk van Koophandel : En de raad van dien grooten Man
werd fteeds goedgekeurd , fteeds gevolgd , en gelukte altoos wel. Hy
was de voornaamfte Bewerker van die voortreffelyke Reglementen van
Wiflel en Koophandel daar airede van gefproken is: Om kort te gaan,
by ieder een erkend zynde voor een' bevoegden Rechter van alle zulke zaa-

ken, had men eene volkome deferentie voor zyn gevoelen aangaande alles

wat betrekking had tot den Koophandel.
Die uitmuntende Staatsdienaar wel weetende (aangezien de groote

Staatszaaken, met welke de menigvuldige waardigheden die hy naai' ver-

diende aan 't Hof bezat , hem de handen zoo vol werks zouden geeven )
dat hy zich niet zoo flerk als hy wenfchte zoude kunnen leggen op de
bevordering van den Koophandel, 't welk zyne lieffle betrachting was,
moediede hy 't vernuft en de vlyt van andere Menfchen van bequaamheid
zoo ft-jrk aan, en hy ontving zoo gunftiglyk alle Voorllagen tot bevorde-
ringe van Koophandel en Zeevaart gedaan , dat de hoope van avance-
ment, die een Wetdeen der Vernuften is, elk zyn verftand doende fcher-

pen, hit Beftier van den Koophandel en den Zeevaart in Frankr'sk draa

gcbragt
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gebragt werd op eenen voet die niet miflen kon dezelve te doen bloeyen,'

tn voorfpoedig te raaaken in alle deelen der Waereld.

Onder andere middelen in 't werk gefield tot bevorderinge der Zee-'

vaart, en den aanwas van Zeelieden, werden Schooien in verfcheide

Plaatfen des Koningkryks opgerecht; in welke alle Perfoonen , die zich der-

waart willen begeeven , onderweezen worden in 't befpiegelende Deel der

Zeevaart, en in alles wat 'er mede betrekkelyk is, door de grootfte Wis-
kunftenaars die in 't Koningkryk zyn ; welke rykelyke Wedden van de Re-
geeringe trekken voor dit ondervvys , 't welk zy gratis moeten doen aan

alle die 't begeeren: En , dat noch meer is, zoo eenig Jongeling lull heeft

om de Navigatie te leeren , en 't hem aan middelen ontbreekt om te leeven

geduurende den tyddienhytot die betrachting moet befteeden , wordt hem,
op zyn Verzoek, door de Regeering eene Somme vergund daar hy in

dien tuflchen tyd genoegfaam van beflaan kan; too dat hy, in plaatfe van

te betaalen voor de Wetenlchap die hy leert, en waar door hy zich een

beflaan voor zyn leeven lang bezorgt, hy betaald wordt voor de moeite

van eene Profelïie te leeren daar hy gemakkelyk zyn fortuin door kan maa-

ken. En daar van daan komt het, da.t Frankryk wel voorzien is van een

groot getal bequaame en kundige Stuurlieden, Konflapels, Schippers, enz,

en andere Zee- Officieren, beide voor des Konings dienft en voor de Koop-

lieden ; en het zy wy de llerkte der Frmfche Zeemagt gade liaan, het getal

hunner Koopvaardy- Schepen en Scheepsvolk, of den flaat hunner uit-

heemfche I^lantaadjen , zal het goede uitwerkfel der middelen , die zy ge-

bruikt hebben , klaar blyken.

Als wy den Staat van hunnen Koophandel recht befchouwen, zullen

wy bevinden, dat vyf of zes byzondere Steden van Frankryk nu hebben,

of hadden in "t begin van deezen tegewoordigen Oorlog, meer Schepen,

die haartoebehooren , dan het geheele Koningkryk geloove ik voor eenige

korte Jaren kon uitleveren. Bourdeattx, Roebelle, Nantes , St. Malo, HU'

vre de Grace en Dicppe, en zommige andere in Bretagne en Normandyen zen-

den alle Jaaren een goed getal Schepen tot de VifTchery naar 'Terre-Neuve;

't welk eene zeer vordeelige reize is, endaar eene groote menigte men-

fchen en Schepen toe gebruikt worden , behalven die welke daar naar toe

gaan.

En fchoon de Franfchcn eerfl onlangs het middel gevonden hebben van

zich 2elfs van alles uit de eerfle hand te voorzien, waren zy voor den

Oorlog in alle hoeken van America ingekroopen ; en ik hoope dat wy
hun ten langen leften op eene krachtdadige wyze zullen berooven van

de voordee!en die zy verwachten te trekken van hunne gemeenfchap met

]<Jicü'W-Spanie.

Zy hebben, volgens myne zekere wcetenfchap, eenige goede Etablis-

fementen in Guiné, werwaart de Fraiifche Koning zond (ik meene in 't

begin van 1701 ) vier of vyf kloeke Oorlogfchepen , en ik geloove meer

dan duizend Mannen Soldaaten te Lande, met OiEciers, Monniken, enz.

en
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en een mengfel van allerhande 'Volk, om eene Volkplanting op te rechten
in een klein Gu'ineefch Koningkryk , 't welk, door den dood van den toen
regeerenden Koning, gedevolveerd was op een' Moorfchen Prins, die veele
jaaren in Vrankryk gewoond, en lang in de Franfche heiren gediend had;
welke, door den Koning van Vrankryk met eere en gefchenken overlaaden,
van Roebelle vertrok met het voorgemelde Convoi, in den jaare 1701.
Men kan ligt denken daj hy de Fraufchen , zyne vrienden , zoo flerk be-
gunftigde en voorflond als hy kon.

Mavfeille en andere Steden daar ontrent hebben een' grootcn Koophandel
in de Middelandjche Zee, en elders.

De Franfchen dryven desgelyks een fierken handel op Barbaryen , en an-

dere Landflreeken van Africa, en de zwarigheden te boven zynde geko-
men , met welke de eerlle Onderneemers eenigen tyd te worflelen had-
den , zyn zy nu bekend in de Zuid 'Lee, en beginnen groot te worden in de
JVeJl - Indien.

Nu is myn gevoelen dat eene der grootfle oorzaaken , waar aan de
Franfchen alle die voordeelen in 't Stuk van Koophandel verfchuldigd zyn

,

is de deugd van hunne Rechten van Koophandel en Zeevaart, waar
door alle JVIenfchen aangemoedigd zyn geworden om hun geld tot den
Koophandel aan te leggen , en dus hunne eige en 's Lands Schatkist in

een' korten tyd niet weinig verrykt hebben. En in myne Verhandelinge
van Wijfel en Koophandel, eene Vertaling gegeeven hebbende van de Rech-
ten , door welke alle Gefchillen tuflchen Kooplieden over alle Tranfaótiën
te Land beflifl: en afgedaan worden; zal ik de Zee-Rechten van Vrankryk
hier onder byvoegen, welke uirgegeeven zyn in twee verfcheide Codes,
het eene raakende de Zee-Zaaken des Koningkryks in 't algemeen, en 't

andere alleen betrekkelyk tot de Provincie van Bretagne in 't byzonder,
zal ik elk van deeze in eene byzondere Afdeeling vervattefi. En vermits
ik dezelve tot genoegen van 'c Gemeen in onze tale hebbe overgebragt,
hoop ik dat de Natie genoegen zal fcheppen in een Werk dat van nut kan
v/eezen, zoo 'er gebruik van gemaakt wordt.

I. AF-
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L A F D E E L I N G.

Vervattende eene nette Vertaling i;^/2 f/^ Franfche Zee-Rechteuy
ingejleld in den jaare 1681, en uitgegeeven onder

den volgenden TiteL.

De ORDONNANTIE van LODEWYK den XIV,

Koning van Vrankryk en Navarre , gegeeven te Fon-

tainebkau in de Maand van Augujlus 1681

,

Rakende de Marine.

LODEWYK, h'j der Gratie Gods Koning van Vrankryk en Navarre,
aan alle tegenivoordige en toekomende ^ Heil. Naa verfcheide Ordonnantiën ,

die Wy gemaakt hebben om door goede Wetten de Adminijlratie te reguleeren van
de Jtifiitie en van onze Finantiè'n, en naa den glorieufen Vrede waar mede heb

Code behaagd heeft onze laatjle overwinningen te be'roonen ; hebben PVy t^edochs

dat het eenigste /t ixelk noch ontbrak om het geluk van onze Onderdaanen te vohnaa-

hen, om Imn overvloed te bezorgen, door het gemak en aanwas- van den Koophandelf
ée de voornaamfte bron van 't geluk der Volkeren is. . En de Koophandel ter Zee
de aamnerkelykjie zynde , hebben fVy zorg gedraagen om de Kujlen onzer Staaten

te verreken ,;,et een goed getal Havens en Schepen, tot beveiUginge en gemak der

Zeelieden., die nu van alle Plaatfen in de Havens onzes KoningWyks komen. Doch
vermits het niet minder noodzakelyk is den Koophandel te Jierken door goede Wetten y

dan deszelfs veiligheid en gemak te bevorderen door de deugd van onze Havem , en

de kracht onzer Wapenen; en dezvyl onze lorige Ordonantien , en die van onze-

Voorzaaten, zoowel als de Roracinfcfi'' Rechten --d-einig Reglementen behelzen

tot bejiiffwge van Gefchilien , ryzende tuj)chen Kooplieden en Zeevarend Volk , oor'

deelden Wy ( op dat 'er niets , dat tot weljtand van den Koophandel kan dienen , mogte

mthree'-en) dat het dien/lig was de Wetten van Zee - ContraEten die tot hiertoe

onzeker Z)n geiveejl, vast te Jlellen., om de Jurisdittie van de Officieren der Jld-

miraliteit , en de voornaamjle Pligten van Zeevaarend i olk te / eguleeren , en eene

goede Policie of Bejlier in te voeren in de Havens op de Kujlen en Reden die binnen

de uitgejlrektheid onzer Staaten zyn. Zoo is 't dat wy met advys van onzen

Raad, en uit onze zekere Kenntjjè, volle Magt en Koningklyk Gezag, gezegd,
verklaard en geordonneerd hebben, zeggen, verklaaren en ordonneeren, want ons

'mdbehagen zodanig is , als volgt.

II. AF-^
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II. AFDEELING.
Van dm Officiers der Admiraliteit ^ en hunne JurisdiBie.

Van den Admiraal.

I. ARTIKEL.
JL^E Juftitie zal geadminiftreerd worden in des Admiraals naam.

II. De Nominatie van Luitenants, Raaden , Advocaaten, Pocureurs,

Klerken, en Gerechts- Dienaars in algemeene en byzoudere Hoven der

Admiraliteit zal flaan aan den Admiraal ,- doch zy zullen niet tot de oefFe-

ninge hunner Bedieningen treeden , voor dat zy onze Brieven van Provifie

verkreegen hebben.

IIL Het zal desgelyks aan hem ftaan Verloven , Paspoorten , Commis-

fiën en Vry-Geleiden te geeven aan de Kapiteins en Schippers van Oorlog-

en Koopvaardy • Schepen.

IV. Hy mag desgelyks aanflellen een voeglyk getal Translateurs en

Meeflers van de Kaai * in onze Havens : en daar geen Kaai-Meefter aan

te Hellen is, mag hy, zoo 't nodig is, eenige bequaame Perfoonen benoe-

men om op het balladen en het uitfchiecen van den ballaft der Schepen te

paffen, en op het aanfleeken en onderhouden der Vuuren, Boeyen en Ba-

kens in Zee.

V. Hy zal vifiteeren , of doen vifiteeren , door zulke Perfoonen als hy
dienflig vindt , de Havens, Kuilen en Redün onzes Koningkryks.

VI. Hy zal onze voornaanille Scheeps-Magt commandeeren, volgens

de bevelen die wy hem zullen geeven.

VII. Het Admiraals -Schip zal de vierkante Witte Vlag voeren op de

groote Mast , en de vier Lantarens.

VIII. Als hy zich dicht by onzen Perfoon bevindt, zullen, de orders,

aan onze Scheepsmagt gezonden, hem mede gedeeld worden.
IX. De

* Ik zal hier achter gelegenheid vinden om de Pligten te verkkaren van den Bediende, ge-

besten Kaai-Meeller.
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IX. De tiende van alle Pryzen , op Zee genomen of op de Kust, onder

de CommilUe en Vlag van Vrankryk, zal den Admiraal behuoren, met de
tiende van alle Rantfoenen.

X. Alle de Boeten waar toe de byzondere Rechtbanken der Admirali-

teit zullen verwyzen, zullen hem desgelyks behooren-, mee de helft van
die daar de Marmere Tafels * zullen toe verwyzen.

XI. Hy zal genieten de Rechten van Ankergeld en Zee -Bakens, en.

het derde van alle Goederen van den grond der Zee opgevifciit, of van.

die op Strand zyn geworpen, in de gevallen door de tegenwoordige Or-
donnantie voorgefchreeven.

XII. Hy zal in elke Rechtbank der Admiraliteit een' Procurator of Ont-
vanger ftellen om de Verloven of Paspoorten af te geeven, en zyne Rech-
ten te ontvangen.

XIII. Wy verbieden allen Gouverneurs onzer Provinciën , Luitenants-

Generaal, byzondere Gouverneurs van Plaatfen en andere Officieren van
Oorlog, eenige Verloven, Paspoorten en Vry-Geleiden te verleenen om op
Zee te gaan ; en allen Edellieden en Heeren van Heeriykheden de quali-

teit en het karakter van Admiraal aan te neemen in hunne Heeriykheden,

en eenige Rechten , onder dat voorwendfel, te eifchen, of op eenigerhandc?

wyze eenigen indragt te doen ia het Ampt des Admiraals»

,

XIV. Wy verklaaren daar en boven, dat \^y aan ons zelvèn behouden^
hebbende Nominatie en Provifie van Vice- Admiraal, f Luitenants -Ge-
neraal en Vlag-Officieren ; van de Kapiteinen, Vaandrigs en Stuurlieden*

onzer Schepen , Fregatten en Branders,- van de Kapiteinen en Officieren

der Havens en Kuilen; van den Intendant, Commiflarinen , en ContrO'
leurs- Generaal en Particulier, en Commifen of Bewaarders der Magazynen

,

en in 't algemeen v^an alle Officieren van Oorlog en Finantie , hunnen dienfh

en funflie in de Marine hebbende ; mitsgaders alles wat het bouwen en'

repareeren onzer Schepen betreft , den inkoop van alle Provifiën en Am-
munitiën voor de Magazynen, en alle toebereidfels ter Zee,* en de Balfans

der Rekeningen van 't geld door de Trefauriers der Marine uitgegeeven.

* Door dat woord wordt verjlaan de Hoege Gerechtshoven der Admiraliteit gelyk door hy-
20ndtTe de laager Rechtbanken.

t Door Luitenants - Generaal wordt hier virjlaan Prejldenten van de Hooge Gerechten cp
Gerecbtsbovsn der ddmiraliieit , weiks in rraiikryk Luitenants -Generaal der Adojiraliteit

.

gsnaamd ivsrdeii'
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IIL AFDEELING.
Fan de Magt der Rechters "jan de Admiraliteit.

I. A R T I K E L.

J_^E Rechters der Admiraliteit zullen Kennis neemen , voor alle andere,

van Zaaken tuflchen alle Perfoonen van wdke Qualiceit of Staat, fchoon
geprivilegieerd, Franfche en Uitheemfche , zoo wel in 't eifchen als in 'c

verweeren van alles wat het bouwen van Schepen, 1'akelaadje, Gcreed-

fchap en Toebehoren, Wapenen, Vi6lualieeren , verkoping en adj.udica-

tie van Schepen betreft.

II. Wy verklaaren hen voor competente Rechters van alle A6è'ien ^
Proceduuren van Certe-Partyen , Scheepshuur , ConnofTementen , Vrachten ,.

Verbanden en Wedden van Zeelieden., en Viftualie aan dezelve geleverd

op des Sciiippers bevel, geduurende de uitrufting der Schepen , mitsga-

ders de Policen van AfTiirantie, Verbanden van Bodemery, en voor het

Retour van eene R^^ize ; en in 't algemeen van alle Contratten den Zee-

Handel raakende ,. niet tegenflaande alle fiibmiffiëa en Privilegiën daar

tegen.

III. Zy zullen desgelyks Kennis neemen van Pryzen op Zee genomen;
XVrakken , verongelukte en geftrande Schepen ; van Uitwerpingen en-

Contributiën, Av^aryen en Schaden aan de Schepen en hunne Lading ge-

fchied; g-lyk ook van de InventarifTchen en overleveringen van Goede-
ren, in 't Schip nagelaa:en door Perfoonen op Zee gellorven.

LV. Desgelyks zullen zy Kennis neemen van de Rechten voor Verlo-

ven, Derden, Tienden, Zee -Bakens, Ankergeld, en andere den Admi-
raal behoorende; en van dat 't welk geiieven of geëifcht zal worden door

de Heeren der Heerlykheden , of andere byzondere Perfoonen dicht by
de Zee, van de Viffcheryen of Vifch, of van Goederen en Schepen, uif

of in de Havens komende.

V. De Kennis van viffchen in de Zee en Zout-Water, en in de Men*
den der Revieren zal hun desgelyks benooren, mitsgaders die der Perken*
en VifTcheryen ; en zy zullen desgelyks Kennis neemen van de qualiteit

van de Netten 'en 't Garen, en van 't koopen en verkoopen van Vifch op

het Strand, of in de Pinken of Havens. VI. Zy
* jPdaatfen op bei Strand, dUntnde tot gemak der Fijfchery.

Y y 3
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VI. Zy zullen desgelyks Kennis neemen van de fchade door de Schepen

aan de' VifTcheryen gedaan , het zy op de Kuften of bevaarbaare Revieren,

en van die de Schepen zullen lyden; en desgelyks van de middelen ver-

ordend om een Schip uit Zee komende op te treilen , indien daar geen Re-

glement , Recht , of Fuflellie ter contrarie is.

VII. Zy zullen ook Kennis neemen van de fchade gedaan aan Kaayen,

Oevers, Hoofden, Staketfels, of andere Werken, tegen 't geweld der

Zee gemaakt; en zy zullen zorge draagen dat de diepten van de Havens
en Reden onderhouden en zuiver gehouden worden.

VIII. Zy zullen de Lyken opneemen van verdronke Menfchen , en een

Proces verbaal opftellen van den Staat der Lichaa,men gevonden in de Zee,

op het Zand , of in de Havens; desgelyks van 't verdrinken van Zeelieden

in bevaarbaare Revieren zeilende.

IX. Zy zullen de Monfteringen en de Revuën bywoonen van de In-

woonders der Parochiën , die gehouden zyn het Strand te bewaaken , en zy

zullen Kennis neemen van alle gefchillen die daar uit ontftaan ; en desge-

lyks van alle misdaaden gepleegd door de genen die wacht houden op de

Kuften , tcrwyl zy in de Wapenen zyn.

X. Zy zullen desgelyks Kennis neeemen van Zeeroveryen en Dieveryen,

van defertien van Zeeliedeu ; en in 't algemeen van overtreedingen en mis-

daaden gepleegd op Zee , of op de Kullen , en in de Havens.

XI. Zy zullen aanneemen de Meefher-Timmermans, Breeuwers, Tomv-
flagers, Blokemakers, Zeilmaakers, en andere Ambachtslieden, die ge-

bruikt worden tot het timmeren van Schepen en 't maaken van hun Want,
Gereedfchap en Toebehoren, in Plaatfen daar het hun vryftaat ; en zy
zullen Kennis neemen van alle Malverlatiën in hunne Ambachten begaan,

XII. f Pardons verleend aan Burgers ( Plebei) van misdaaden, waar
van de Kennis behoort aan de Admiraliteit, zullen gezonden worden aan,

en geoordeeld door de Rechtbanken der Admiraliteit behoorende onder de

]urisdi6tie van onze Parlemcnts- Hoven.

XIII. De

t Het zal niet ondietijlig zym bier een Verbaal te doen 'oan de maniere op ivelke

in Vrankryk om Pardon verzocht imord, en boe bet wordt geregijlreerd (of, gelyk

zy fpreeken , gejvftifieerd of geverifieerd^ in Gerechtshoven daar de gene die Par-

don 'oerkreeegen 'beeft onder behoort; en indien by dit verzuimd ^ mag by givat en

gejlrift Hnorden naar den inboud-der Sententie tegen bem uitgefproken , het zy met
de dood of eenige andere flraffe , als of by geen Pardonbad.

" Wanneer iemant in Vrankryk een misdaad pleegt , en de Jujlitie ontvliedt , wordt
by opentlyk ingedaagd om op zekeren gefielden 'dag te verjcbynen mor 't Gerecht;

' en
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XIII. De OiEcieren van de generaale Gerechtshoven der Admiraliteit,
aan de Marmerc Tafels, zullen ter eerfte inftantie Kennis neemcn van Civile
zoo wel als I>yf-Zaaken , in de tegenwoordige Ordonnantie vervat, als 'er

geene byzondere Rechtbank is in de Plaats van hun EtablilTement ; en
desgelyks by Appel , uitgenomen in gevallen daar het op Lyffti affe zoude
uitkomen, in welke onze Ordonnantie van 1670 gevolgd zal worden.

XIV. Zy mogen van voor de inferieure Rechters voor hen brengen,
en doen bepleiten de zaaken de waarde van drie duizend Livres te boven
gaande, als de zaak voor hen gekomen is, by Appel van eenig Decreet of
Interlocutoir ter eeriler inftantie gegeeven.

XV. Wy

en zoo by dit niet doet , procedeert bet Hof op de Inftantie van den Eifcber , of
vanden Procureur -Generaal des Kniiings , of van beide , tut bet booren der Getui-
gen en 't bepleiten der Zaak; en de be/cbuldiging beweezen zynde , vuordt de abfente
Mitsdadiger veroordeeld, en inEedtenisgerecbt: Enzoo by naderhand gevat nj^ordt,

nscordt de Sententie terfiond uitgevoerd , zonder eenig verder öjrdeel, 't en Z}i ds
Misdadiger zeer fuffifante redenen tegen dezelve 'weet in te brengen.

Maar zoo voor of naa bet ftryken van bet Tonnis , de afvceezcnde Misdadiger
zich tot den Koning keert om Pardon te krygen ; moet by met zyn F'erzoek, aan zyne
Majefteit doen vertoonen een waarachtig en oprecht verbaal van bet Feit, in 't welk by
zynen eigen fcbuld eer moet verzvouarcn dan verminderen ; want de miiiftefcbyn van
onoprecbtöeid of ontveinzinge kan den Misdadiger ongelukkig maaken.
De Zaak voor den Koning klaar opengelegd zynde , zoo zyne Majefleit meent dat

de Misdager genade verdient , wordt zyn Pardon bem toegèjlaan, 't' welk altoos ds
onderftelling inf.uit , dat de omftandigbeden van de Zaak niet anders zyn dan de
Perfuonen, die voor den Misdadiger jpreekeri, dezelve vertoond hebben : ten bewyze
van bet welk , de Gepardonneerde zich binnen een geftelden tyd moet begeeven naar
bit Diftrift daar de daad gepleegd is, en zicb daar gewillig begeeven in de ge-
vangkenis van 't Gerecht , tot dat zyne Zaak bepleit zal wordtn; zoo dan blykt dat
de omftandigbeden van het Feit zodanig zyn als in des Konings Brieven van Re-
mijfte vermeld is , wordt zyn Pardon geregiftreerd , en by hevryd van alle dood- of
lyfftaffe , en veroordeeld alleen om de koften en laften van't 'Pleidooi te betaalen,
mitsgaders eene Sovime Gelds (die zy fciiade en intreire noemen voor tydverlies en
moeite : en zoo de Misdaad een Manjlag is , wordt aan de Weduwe of den Erfge-
naam eene voeglyke fomme toegelegd voor 't verlies van den Man of Maag, naar de
qiialitbit van den Óverleeden , en de omftandigbeden van zyn beroep en ampt.
Maar zoo aan den anderen kant, de Eifcber doet blyken ,' dat de omftandigbeden

van bet Feit weezendlyk niet zodanig zyn als zy ten Hove vertoont zyn geweeft

,

wordt bet Pardvn van de band gefcbooven, het Tonnis uitgefproken , en tegen den
Delinquant uitgevoerd, als of 'er nooit Pardon gegeeven was. In welk geval des-

gdyks voldoening aan den Eifcber wordt gegeeven voor keften, lafcen en fchaden,
uit de gereedfte middelen van den Misdadiger , zoo 'er eenige te vinden zyn , zoo niet

moet de Eifcber bet verlies draagen ; en dit wordt bier verftaan door bet oordeelen

Hian Pardons aan Burgers verleend. Want in l^rankryk geniet de Adel een zeker

Voorrecht, uit krachte van 't welk 231 bet recbt hebben van te recht gefteld te wor-
den voor de Groote Kamer der Parlementen , die Souvereine Rechtbanken zyn, wier^

wederga wy in England niet bebbsn.



300 ZEE-RECHTEN EN ORDONNANTIEN
XV. Wy verbieden allen Provooflen , Heeren van Heerlykheden

,

Magiftraaten , Schouten , Sencfchalen , Prefidialen en andere Rechters en

Confuls, Rechters van ons Hof der Reqiiellen, en van het Groene Kleed,

en onzen Grooten Raad , Kennis te neemen van de bovengemelde Ge-

vallen , Omflandigheden en Procednuren ; ook zullen onze Parlemt-nts-

Hoven daar ter eeriter Inftantie geene Kennis van neemen : en wy verbie-

den allen Kooplieden , Zeelieden , en andere in zulke Gevallen en Zaaken

te Procedeeren voor eenigen anderen Rechter, by poene van eene arbitraire

Boete.

Let. J'erfcheide van de Officieren en Rechters boven gemeld , by ons onbekend

zyiide , zou 't noodzakelyk weezen eene byzondcre befchryving van hunne

Karakters te doen , indien aan alle Rechters in 't algemeen niet verboden

was , in cenigerhande maniere indragt te doen in de Jurisdiclie der Ad-

miraliteit..

^®^-^s^*:®^:®'^;®^)®.^sj*s^^ ië®$^;©^^®;*®^*®^^i^*

IV. AFDEELING.
Van des Konings Luitenants^ Raaden, uéd-vocaaten en

Procureurs j in de Hoven der Admiraliteit.

Di
I. ART I K E L.

'E Luitenants , Raaden , en onze Advocaaten en Procureurs in de
Generaale en Particuliere Rechtbanken der Admiraliteit, zullen niet gead-

mitteerd worden 't en zy zy hunne Gradus bekomen en de Balie gefrequen-

teerd hebben geduurende den tyd in onze Ordonnaniiën gefield ; de Lui-

tenants der Hooge ReclicbauKen of Hoven zeven en twintig jaaren oud
zynde, en die van de andei'e Rechtbanken, onze Advocaaten en Procu-

reurs, vyf-en-twintig.

IL De Luitenants- Generaal en Particulier, de Raaden, Advocaaten en
Procureurs der Rechtbanken van de Admiraliteit, behoorende onderde Ju-

risdiètie onzer Parlementen, zullen in onze Parlements- Hoven geadmit-

teerd worden ; en de Luitenants, Advocaaten en Procureurs der byzondere

Rechtbanken zullen in de Generaale geadmitteerd worden.

IlL De Zaaken der Luitenants, Raaden, Advocaaten en Procureurs

der Hooge GerecJiten van de Admiraliteit , zullen voor de Hoven der

Requeften onzer Parlementen gebragt worden , in het Diflrift daar zy ge-

ëtabliffeerd zyn ; en die der inferieure Rechtbanken voor onze Schouten
en Senefchalenj en dezelve mogen, gelyk andere Koningklyke Rechters,

uitvoe-
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\iitvoeren de Decreeten onzer Parlements Hoven , en alle Commiffiè'n van
de Kancelary betreffende Zaaken die hen aangaan.

IV. De Particuliere Luitenants zullen de Audientiën bywoonen, en alle

vereifchte en noodwendige Zaaken waarneemen in geval van afweezend-
heid, of ziekte , of van eenige Reproche tegen de Luitenants - Generaal
of Principaal , welke de magt niet zullen hebben van Advocaatea te zen-

den om de funéliën hunner Bedieningen waar te neemen, tot nadeel van
de Particuliere Luitenants en Raaden.

V. Onze Procureurs in de Hoven der Admiraliteiten zullen gehouden
zyn zonder toeven informatie te neemen tegen de Misdoenders, dezelve

in rechte te vervolgen , en onzen Procureur-Generaal daar Kennis van te

geeven, by poene van in hunne Ampten te worden gefchort voor de eer-

fte maal, en daar van ontzet te worden, zoo zy daar andermaal toe ver-

vallen.

VL Zy zullen de Conclufiën neemen van alle Zaaken, waar in de Ad-
miraal, het Publyk, Minderjarige of afweezende Perfoonen belang heb-

ben; ea in geval van nood zullen zy, als Gegradueerden
,
geroepen wor-

den by de Decifiën van andere Zaaken
,
preferabel aan de Advocaaten en

PraÊtifyns in de Plaats.

Vn. Zy zullen gehouden weezen alle maanden eene Lyftop te ftellen

van de hun genotificeerde Appellen , tegen de. Sententiën in welke Wy,
de Admiraal , of het Publyk eenig belang heeft ; welke zy ten eerflen zul-

len zenden aan onze Procureurs, in de Hoven of Rechtbanken voor welke
de Proceffen overgebragt zyn met een' Inftruftive-Brief.

Vin. Zy zullen vier Regifters houden , het eerfte van welke behel-

zen zal hunne Conclufiën, zoo wel Preparatoire als Definitive; het tweede
eene Lyffc van alle Strandingen, Wrakken, Schipbreuken, en in 't alge-

meen van alle dingen die op Zee of op het Zand gevonden worden, mits-

gaders de Verkopingen, Adjudicatiën of Redintegratiën, en van de Koften
aan Wrakken befteed; het derde de Rolle van de Boeten op hunne Con-
clufiën geadjugeerd, een Verhaal van de Aflen hun medegedeeld raa-

kende de Rechten van Ankergeld, Viflchen, Wier*, enz. de Protefta-

tiën

* Het woord dat hier vertaald is door Wier, is in 't Franfcb Varech , eeit Kruid dat op de

Rotfen in Zee groeit, daar bet dikwyl afgefpoeld en door de golven op Strand geworpen word.
Dit heeft de Bewooners van de Kujlen van Normandyen gelegenheid gegeeven om alle Zee-

Drifien, bet zy l'Fier, Stukken van Schepen of verongelukte Goederen , enz. Varech te noemen:
en daarom ^voritt bet recbt 't welk de Heeren der Heerlykbeden pretendeeren op de Goederen door

den Vloed op bet Strand geworpen Ie Droit de Varech gebeeten. In Bretagne beet dat Kruid
^oüesmon, en overal rondom Rochelle, in 't Land van Aunis, memi men bet S«ft.

Z z
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tien hun ter hand gekomen , en Summatien aan Vreemdelingen gedaan ,*

en het vierde zal de Informatiën begrypen , welke door de Befchuldigers

getekend zullen zyn, en zoo zy niet kunnen fchryven , door hunne Pro-

cureurs.

IX. Wy verbieden allen Officieren der Admiraliteit van de Visfchers,

Zeelieden , of Kooplieden , Vifch of andere Goederen te eifchen , of

aan te neemen, onder voorwendfel van betalinge hunner Rechten, by
poene van Interdift, en 500 Livres Boete. NB. Een Livre was in dien tyd

16 en 2 derde Stuiver Hollands.

X. Wy verbieden hun desgelyks, direfl of indirect, door hen zelfs of

door geïnterponeerde Perfoonen, eenig deel of belang te neemen in de
rechten der Zee - Bakens , Ankergeld , en andere dingen waar van de Ken-
nisneeming aan hen behoort ; by poene van hunne Bedieningen ontzet te

worden, en duizend Livres Boete.

V. AFDEELING.
Fiin de Klerken der Admiraliteit.

D,
I. ARTIKEL.

'E Klerken van de byzondere en generaale Rechtbanken der Admirali-

teit zullen 25 jaaren oud weezen , en geadmitteerd worden , naa dat men
zich geïnformeerd zal hebben van hunne zfeden ,

gedrag en Godsdienst.

II. Voor dat de Klerk in de exercitie zyner Bedieninge treedt, zal de

Luitenant, in tegenwoordigheid van onzen Procureur of Advocaat, eene

Lyfl of Inventaris, maaken van alle Regifters, Minuten en Papieren die

in 't Comptoir gevonden worden.

Onder- HL De Minuten der Proceflen Verbaal, InventariiTen, Enqueflen*,

zoekingen. Informatiën, Examinatiën, Declaratiën , en andere diergelyke A6len,

zullen op het Papier gebragt worden door den Klerk of zynen Knecht,

wien een Eed gedéfereerd zal worden : En de Klerk zal geen van deeze

Papieren uit zyne hand laaten gaan , zonder order van den Rechter , by

posne van eene arbitraire Boete, en betaling van de fchade en intrefl der

belanghebbende Party
,
gelyk ook van Interdi6l._

IV. Zy zullen gehouden zyn onder de Orders die zy afgeeven , het

Xoqp. of falaris te zetten 't welk den Officieren toekomt, en dat vail

hun
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hun eigen Comptoir , by poene van (Jubbele reflitutie , en 50 Livres

Boete.

V. Wy injungeeren den Kierken zeven Regiflers te houden
, genum-

merd en getekend op elk blad door den Rechter, en daar in te brengen
alle Aólen in order , zonder daar eenig wit in te laaten, by poene van

500 Livres Boete, en exemplaire fl'rafFe , zoo hy daar aan fchuldig is.

VI. Het eerfte zal dienen voor Gerechtszaaken in de Audiëntie, èn het

tweede voor Sententiè'n gegeeven op gefchreeve Procelfen:

VII. Het derde zal dienen tot regiftreeringe van Ediflen, Declaratiën,

Ordonnantiën , Decreeten, Provifiën, CommilTiën , en Aanftellingen van
Officieren, Aanneemingen van Schippers en Stuurlieden, en van de Rech-
ten der genen die eenige rechten pretendeeren op Schepen, Goederen, en
VifTcheryen.

VIII. Het vierde zal begrypen de Verloven, en hetvyfde de Rappor-

ten van Kapiteinen en Schippers van Schepen ; mitsgaders de Declaratiën

van Pryzen, Scheeps- Wrakken, en andere dingen in de Zee gevonden,

en alle Aólen in gevolge van dezelve gedaan.

IX. Het zesde zal dienen voor Depofitorium van alle Proceflen die 'er

voor zullen komen, en van alles wat in 't Comptoir geconfigneerd zal

worden.

X. En het zevende zal vervatten eene Lyfl van de Schippers , Schip-

lieden , VifTchers en Bootsgezellen , binnen de Jurisdiflie van 't Hof,
met het getal , lading en fabryk van de Schepen der Kooplieden binnen

dat Diftriél woonende.

XI. Wy verbieden den Klerken te communiceeren de Certe - Partyen

,

Connoflementen , Vracht -Brieven, of andere Papieren van genome of
aan de grond geraakte Schepen , noch de verbale Proceflen , Informatiën

,

Interrogatiën , en andere heimelyke Proceduuren of Inflruftiën , raakende
de Pryzen of Schepen aan de grond geraakt, zonder bevel van den Rech-
ter, by posne van drie honderd Livres Boete , en de fchade en intrefb der

belanghebbende Partyen, en desgelyks van extraordinaris tegen hen ge-

procedeerd te worden.

XII. Zy zullen gehouden weezen in den aanvang van elk jaar te zenden
aan het Klerks- Comptoir der Jurisdiftie, daar de Appellen van hunne
Rechtbank overgebragt zyn, een extraft van hunne cnmineele Regiflers,

en onze Procureurs daar kennis van te geevea.

Zz2 XIIL
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XIII. Zy zullen desgelyks gehouden zyn aan den Ontvanger van des

Admiraal , alle zes maanden , over te geeven eene RoUe van de Boeien die

in hunne Rechtbank geadjudiceerd zyn.

XIV. De Klerk zal desgelyks gehouden zyn op de zichtbaarfle plaats

van zyn Comptoir op te hangen een Gefchrifc vervattende de Loonen van

alle Orders van 't Gerecht, enz.

XV. De Klerken hunne Bedieningen verlaatende , zullen hunne We-
duwen en Erfgenaamen gehouden zyn , in het toekomende , in het

Comptoir over te leveren hunne Regillers en Minuten, met alle andere

Papieren die hun toevertrouwd zyn geweefl,* waar toe zy gedwongen zul-

len mogen wordendoor gcvangkenis, of andere middelen.

VI. AF DEELING.
Van de Omroepers ijan V Hof^ Cberchers , en andere

Dienaaren der Admiraliteit.

I. A R T I K E L.

JL^E Omroepers van 't Hof, de Cherchers, en andere Dienaars van de

Admiraliteit zullen niet geadmittöerd worden voor dat zy den ouderdom
van vyf-en-twintig jaaren bereikt hebben, en geëxamineerd zyn over de

Artikels der Ordonnantie raakende de funftiën hunner Bedieningen, alvo-

rens informatie gedaan zynde naar hun gedrag, zeden en Godsdienst; en

zy zullen desgelyks gehouden zyn drie honderd Livres tot borgtogt te

geeven , welke ontvangen zullen worden door onzen Procureur, in tegen-

woordigheid van den Luitenant.

II. De Cherchers in bediening zynde, zullen de Schepen doorzoeken

op hunne aankomst en op hun vertrek, en zullen hunne Proceflen - Ver-

baal overgeeven aan de Schippers, by poene van alle kollen, fchaden, en

intreft, fpruitende uit het uitftel van 4ien.

III. Zy zullen in 't zoeken acht geeven met welke Goederen de Sche-

pen gclaaden zyn, welk hun Scheeps-Gezelfchap is, welke Paflagiers zy

mede neemen; en zy zullen in hunne Proceflen - Verbaal melden den dag

van de aankomft en 't vertrek van de Schepen, en wat zy voor huur ont-

vangen -hebben.

IV. Zy
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IV. Zy zullen een Rcgifler houden genommerd en gemerkt op elke Pa-
gina door den Liiitenanc van 't Hof, waar in korte melding gemaakt zal

worden van den inhoud hunner ProcefTen - Verbaal van de Cherche, en
het Rcgifter zal op het einde van elk jaar geflooten worden door den
Rechter.

V. Zy zullen zich verzetten tegen het wegvoeren van geftole of con-
trebande Goeden , waar op zy de hand zullen leggen, en hun Rapport aan
den Rechter doen, by poene van drie honderd Livres Boete, en exera-

plaire llrafFe.

V I. Zy zullen niet toelaaten dat de Schippers in Zee fteeken , zonder
Paspoorten van den Admiraal wel en behoorjyk geregidreerd; of eenige
Goederen te loflen , voor dat zy eene Verklaring gedaan hebben.

VII. De Schippers, Kapiteinen, en Patroonen* zullen gehouden zyn
het doorzoeken hunner Schepen te dulden , op flraffe van eene arbitraire

Boete.

VIL AFDEELING. .

D,

[Van den Ontvanger van den Admiraal.

I. ARTIKEL.
"ES Admiraals Ontvanger zal gehouden weezen zyne Commiffie te doen

regiflreeren in 't Klerks Coraptoir van 't Admiraliteits Hof daar hy geze-

ten is.

II. Hy zal desgelyks gehouden zyn een Regifti^r te houden genommerd
en gemerkt door den Rechter , waar in hy zyne Verloven zal te boek
zetten.

III. De Ontvanger zal door onzen Procureur geroepen worden, omby
het maaken van den Inventaris der Goederen van Schipbreuk geborgen,
of van onze vyanden genomen, tegenwoordig te zyn, en hy geen loon of
felaris eifchen van zyn alTiftentie daar by.

IV. De

* Ha woord Patroon betekent inzommige Franfche Havens, Schipper, Kapitein «/Com-
jnandêur van een Schip,

Zz 3



Söö ZEE.RECHTEN EN ORDONNANTiEN
IV. De Requeflen ingeleverd om redintegratiën te verkrygen var»

Schipbreuk, of genomen Schepen, zullen hem medegedeeld worden , zoo

wel als aan alle anderen die den Admiraal eenigfints aangaan.

V. Wy injungeeren den Ontvanger van den Admiraal zyn Comptoir

open te houden , en 'er zich alle dagen in te laaten vinden om Paspoortan

of Verloven tegeeven, 's morgens van acht uuren tot elf uuren, en'snamid-

dags van twee tot vyf uuren ; en op ieder Verlof, dat hy afgeeft, te fchry-

ven wat hy ontvangt ; by paene van vyftig Livres Boete, ten voordeele van
het Hofpitaal der Plaatfe daar hy gezeeten is.

VIII. AFDEELING.
Fan Tranjlateurs en Makelaars ^ Geleiders of

Schippers 'uan Schepen.

Di
I. ARTIKEL.

'E Translateurs zullen de funftiën hunner Commifliën niet waarneemen
voor dat zy in de Hoven van hun Etabliflement geregiflreerd zyn , en zy

preuven gegeeven hebben van hunne bequaamheid , en den eed voor den

Luitenant afgelegd hebben.

II. Zy zullen translateeren, vooralle anderen, binnen de Jurisdi6tie der

Admiraliteit, Declaratiën, Certe - Partyen , ConnolTementen , Contraften,

en alle andere Aölen die 't nodig zal zyn te translateeren.

III. Zy zullen desgelyks translateeren voor Vreemdelingen, Schippers,

Bootsgezellen en ander Zeevarend Volk.

IV. Men zal zich op de Tranflaaten niet verlaaten, 'ten zy de Par-

tyen het eens geweell zyn over de Translateurs, of dat zy door de Rech-

ters benoemd zyn.

V. Den Translateurs daar men 't eens over is geweefl , of die door de

Rechters benoemd zyn, zaJ men in 't Comptoir vertrouwen en overgee-

ven de Schriften welke zy geordonneerd zyn te vertaaien , naa dat zy door

den Rechter gemerkt zyn; zy zullen gehouden weezen dezelve weder te

geeven , met de Tranflaaten , en binnen den tyd dien hun gefield zal wor-

den ; zy zullen ook geen grooter falaris mogen eifchen of neemen dan hun

bevolen is.

VL Zy
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VI. Zy mogen vreemde Kooplieden desgelyks dienen voor Fa^loors

in hunnen Koophandel.

Vn. Niemant zal de fun6tie van Makelaar mogen waarneeraen, of

van Geleiders of Schippers van Schepen, voor dat hy in 'c Comptoir der

Admiraliteit geïnmatriculeerd zy, op eene Atceftacie gegeeven door vier

deftige Kooplieden van de Plaats , van zyne bequaamheid en vroomheid.

VIII. De Translateurs en Makelaars zullen een Regifter houden ge-

nommerd en gemerkt op ieder blad door den Luitenant der Admiraliteit,

waar in zy zullen zetten de namen van de Schepen en de Schippers die hen

zullen gebruiken , den dag hunner aankomfl, de Lafl en Carga der Sche-

pen, met een Verhaal van de rechten en Avaryen die betaald zyn, en

van 't Salaris of loon dat zy ontvangen hebben, by pcene van interdidl; en

het geheel zal vereffend en getekend worden op het Regilter, door de

Schippers.

I X. Wy verbieden den Translateurs en Makelaars op hunne rekeningen

te zetten andere of grooter Rechten, dan die in der daad betaald zyn, en

de Schipper die hen gebruikt heeft niet doen betaalen of niet lyden dat hy
betaalt iets anders dan dat billyk en behoorlyk is, onder voorvvendfel van

gratificatie, by posne van reftitutie en arbitraire Boete.

• X. Zy zullen voor de Schippers die hen gebruiken , aan de Bedienden

,

ten dien einde aangefteld , de nodige Declaratiën overgeeven , by poene

van condemnatiën , die zouden kunnen intervenieeren tegen de Schip-

pers die zulks verzuimen, in hunnen eigen naam te verantwoorden.

XI. Daar en boven verbieden wy den Makelaars en Translateurs , op

eene boete van dertig Livres , te gaan aan boord van Schepen , het zy op

de Rede, Kanaalen of bevaarbaare Revieren , om zich den Schippers,

Kapiteins of Kooplieden op te dringen, welke zullen verkiezen zulke als

zy dienflig oordeelen.

XII. Zy zullen refideeren in de Plaatfen van hun EtóblilTeraent, by posne

van verlies hunner CommilTiën.

XIII. Translateurs en Makelaars mogen geenen Koophandel dryven
voor hunne eige rekening , noch geen goed koopen van de Schippers

welke zy dienen ; by poene van Confifcatie der Góéderen , en arbitraire

Boete.

X I V. Schippers en Kooplieden die hunne eige zaaken zelfs willen doen,

zullen niet gehouden zyn Makelaars te gebruiken.
XV. Wy
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X V. Wy verbieden den Makelaars en Translateurs eenen Prys te zetten

op Goederen en Waaren komende in de Haven daar zy refideeren, by
poene van arbitraire flraffe.

JX. AF DE EL ING.
J^an dm Profejfor der Navigatie.

I. ARTIKEL.

V^NS welbehagen is , dat in de confiderabelfte Havens onzes Koning-

kryks Profefforen der Navigatie aangefleld worden, om de Stuurmans-

kunst opentlyk te onderwyzen.

II. De Profeflbren der Navigatie moeten verftaan, en aan hunne Leer-

lingen onderwyzen de Tekenkunst , op dat zy in flaat zyn om de Figuu-

ren af te tekenen van Havens, Kuften , Reden, Bergen, Boomen, To-
rens , en andere dingen dienende tot Merken van Havens en Reden , en

om Kaarten te maaken van de Landen die zy mogen ontdekken.

III. Ten minden vier dagen in de week zullen zy hunne Schooien opea
houden, in welke zy zullen hebben Kaarten, Routiers, Globen, Sphee-

ren, Paflers, Graadboogen, Aflrolaben, en alle andere Inflrumenten en
Boeken tot hunne Kunst nodig.

IV. De Direfteurs van de Hospitaalen der Steden daar Schooien der

Navigatie zyn, zullen gehouden weezen twee of drie Jongens die on-

der hunne direftie (laan derwaarc te zenden ; en hun de Boeken en Inflru-

menten te verfchaffen die zy nodig hebben om de Navigatie te leeren.

V. De Profeflbren der Navigatie zullen naarfliglyk nazien de Jour-
naaien van Zeevaart, gedeponeerd in de Admiraliteit, in de Plaatfen van
hun Etabliflement , en dezelve corrigeeren in tegenwoordigheid der Stuur-

lieden die in hunne berekeninge gedwaald hebben.

VI. Zy zullen niet langer dan eene Maand mogen behouden de Jour-

naaien die hun door de Klerken medegedeeld worden, aan welke wy be-

laden dit gratis te doen , by poene van interdift.

VIL Wy verklaaren de Profeflbren der Navigatie, werkelyk ondcr-

wyzende, vry van togc en wacht, Curatelen en Voogdyfchappen.
VUL Wy
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VIII. Wy verbieden hun zich te abfenteeren van de Plaatfen hunner
Etabliflemenc, zonder verlof van den Intendant en de Schepens die hen
aanflellen en Iconen, by poene van hun Salaris verfloken te worden.

X. AFDEELING.
Van de Confuls der Franfclie Natie in vreemde Landen.

I. ARTIKEL.

N.lEMANT mag zich Conful van de Franfche Natie noQmQn , zonder
onze Commiflle te hebben , welke aan niemant gegeevea zal worden onder
de dertig jaar.

II. Het Confulaat vacant wordende, zal de oudfle der Commifen van
de Natie , in der tyd in dienft, de funftiën van 't Ampt van Conful waar-

neemen , tot dat wy daar order ingefteld hebben.

III. Hydie onze Brieven krygt om Conful te weezen in de Zee-Havens,
Steden en Plaatfen van de Levant , en andere Plaatfen der Middelandfche

Zee, onder de Heerfchappy van den Grooten Heer, zal maaken dat daar

kennis van gegeeven worde in de Vergaderinge der Kooplieden van de

Plaats zynes Etabliflements , en dezelve doen regiftreeren in de Kancelary

en Comptoiren des Confulaats, zoo wel als der Kancelarye, als der Kamer
van Negotie van Marfcilki en zal den eed doen, in zyne opene Brieven

vermeld.

IV. Wy injungeeren den Confuls de Vergadering te beroepen, welke

zy zullen houden over zaaken den Koophandel raakende, en voor die van
de Natie in 't a'gemeen , alle de Franfche Kooplieden , Kapiteins en Patroo-

nen of Schippers van de Plaats, die gehouden zullen zyn dezelve by te

woonen , by poene van eene arbitraire boete, te gebruiken tot vrykopin-

ge van Slaaven.

V. De Ambachtslieden en Zeelieden in de Plaats gezeeten , zullen tot

zulke Vergaderingen niet geadmitteerd worden.

VI. De Refolutiën der Natie zullen getekend worden door de genen
die dezelve hebben bygewoond ; en ter executie gebragt worden door de

Order van den Conful.

VII. De Commifen der Natie zullen, als hunne tyd uit is, rekenfchap

A a a aan
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aan den Conful moeten doen van 't geld dat door Iiunne handen gegaan is,

en voor hunne Intermiffiën voor 'c gemeene belang, in tegenwoordigheid

van de nieuwe Commifen , en de aanzienlykfte Kooplieden.

VIII. De Conful zal alle drie maanden zenden aan den Luitenant van

de Admiraliteit, en aan de Commifen van Koophandel te Marfeille, eene

Copy van de Delibcradën gehouden in de Vergaderinge ; en van de reke-

ningen door de Commifen van de Natie by dezelve ingegeeven , om aan

de Schepens mede gedeeld en door hen onderzocht te worden, en door

de Gecommitteerden tot den Koophandel , zoo 't nodig is.

IX. De Conful zal nette en getrouwe aantekening houden van 't ge-

wigtige Ampt hunnes Confulaats, en dezelve alle jaar eens zenden aan

den Secretaris van Staat die 't beftier der Zee-Zaaken heeft.

X. Wy verbieden den Confuls geld op te neemen uit name der Natie

van Turken, Moren oï Jooden , of andere Perfoonen, onder welk voorwend-

fel ook; en zelfs die van de Natie te quotifeeren, uitgenomen dat het ge

-

fchiedt uit krachte van eene gencraale Refolutie in geichrifte , 't welk zal

behelzen de reden en de noodzakelykheid daar van; indien anderfints, zal

hy 'c zelf bctaalen.

XI. Wy verbieden daar en boven, by poene van Extorfie, grooter

Rechten te heffen dan die hun toegellaan zyn, of in 't geheel eenige te

eifchen van de Schippers of Patroonen van Schepen , die flechts zullen

komen ten anker leggen in de Havens en op de Reden der Plaatfen van
hun Etabliflement, zonder eenige Goederen te laaden of te loflen.

XII. Belangende hunne Jurisdiftie , zoo wel in civile als crimineele

Zaaken , zullen de Confuls zich conformeeren met de Coflumen , en de
Traflaaten gemaakt met de Souvereinen der Plaatfen daar zy refideeren.

XIII. De Decifiën der Confuls zullen by provifie gcëxcuteerd worden,
in civile Zaaken, met borg te ilellen; en definitive, en zonder Appel in

crimineele Zaaken, zoo 'er geene lyfftraffe te oeffenen is; alles mits dat

zy gegeeven zyn in tegenwoordigheid der Commifen en vier aanzienlyke

Lieden der Natie.

XIV. En als de Misdaad eene lyfftraffe verdient, zullen zy 't Proces

inflrueeren , en zenden 't met den Misdoender in 't eerfte Schip aan eeni-

gen onzer Onderdaanen behoorende, naar ons Koningkryk wederkeeren-

de, om geoordeeld te worden door de Officieren der Admiraliteit van de
eerde Haven daar het Schip last breeken zal.

XV. De Confuls naa onderzoek gedaante hebben, en met Advys van

de
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de Gecommitteerden der Natie, mogen uit de Plaatfen van hun Etablis-

fement bannen de Franfchen die van een fctiandelyk ieeven en verkeeringe

zyn. Wy gebieden onze Kapiteins en Schippers hen in te fcheepen op
order van den Conful, by pcEne van vyf honderd Livres boete, te gebrui-

ken tot vrykopinge van blaaven.

XVI. DeConfuls mogen aanflellen , zoo wel tot dienfl: der Cancelary als

tot uitvoeringe van hunne eige Sententiën, en andere Acten van Juftitie,

zulke Perfoonen als zy tot deeze poften bequaam zullen oordeelen ; die zy

eenen eed zullen afneemen, en voor welke zy in een' civilen zin veranc-

woordelyk zullen zyn.

XVII. De Salariflen voor de A6len en Orders der Cancelary zal door

hen gereguleerd wjrden, met advys van de Gecommitteerden der Franfche

Natie, en der oudfte Kooplieden; welk Reglement opgehangen zal wor-

den op de zichtbaarfte Plaats van 't Comptoir; en elke Conful zal daar ter-

ftond een Extraft van zenden aan den Luitenant van de Admiraliteit, en

de Gecommitteerden tot den Koophandel te Marfeille.

XVIII. De Appellen van de Sententiën der Confuls ,
geëtabliffeerd

zoo wel in de Havens van dit Levant ^ als op de Kullen van Africa en Barba'

ryen, zullen gebragt worden voor het Parlement van Aix, en alle de andere

voor de Parlementen dichft by de Plaatfedaar de Sententiën geweezen zyn.

XIX. In geval van Conteftatie tulTchen de Confuls en de Kooplieden,
of in de Levant of op de Kullen van Africa en Barbaryen , over hunne
byzondere Zaaken, zullen zy zich keeren tot het Hof der Admiraliteit van

Marfeille.

XX. De Conful zal gehouden weezen een Inventaris te maaken van de
Goederen en EfFeflen van Lieden die zonder Erfgenaamen in de Plaats

llerven, en desgelyks van de EfFeflen van Schipbreuk geborgen; waar

mede hy den Kancelier* zal belaften onder aan den Inventaris, in tegen-

Wüordigheid van twee deftige Kooplieden , die het ondertekenen zullen.
•

XXI. Maar zoo deOverleeden een' Procureur heeft aangefteld, om zyne
Effcften te ontvangen, of zoo een Fafloor zich vertoont met Connoffe-

menten van de geborge Goederen , zullen de EfFeólen aan hem overgele-

verd worden.

XXII. De Confuls zullen gehouden zyn terftond eene Copy van den

Inven-

* De woofien Mn Kancelier enKancelary moeten bier niet genomen worden in den zin dienzy

gemeenlyk in Kngland hebben : want bier wordt 'er maur eene loort van Klerk of laage Bedien-

de door verjlaan, Jiaandc onder de i'ianfche Conjuls in vreemde Koopjieden.
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Inventaris van de Goederen van den Overleeden, of van de EfFe6len van
Schipbreuk geborgen, te zenden aan de Officieren van de Admiraliteit en

de Gecommitteerden tot den Koophandel te LViarfeilie , welken wy bevee-

len Jtennis te geeven aan de Bclang.iebbers.

XXIII. Geene Inftrumenten, gefchreeven in vreemde Landen daar

Confuls zyn, zullen van eenige waarde weezen, zoo zy ze niet geauthen-

tifeerd hebben.

XXIV. Teflamenten , ontvangen door den Kancelier , binnen de uitge-

ftrektneid van het Confulaat, en m tegenwoordigheid van twee Getuigen,

en door hen getekend, zullen voor autlientyc gehouden worden.

XXV. Polleen van AfTurantie, Obligatiën van Bodemery^ of voor de
Retouren der Reizen , zullen in de Kancelary van 't Confulaat gepafleerd

mogen worden , in tegenwoordigheid van twee getuigen die dezelve zullen

tekenen.

XXVI. De Kancelier moet een Regiflier hebben ,
genommerd en op ieder

blad gemerkt door den Conful, en door de oudlte Gecommitteerden der

Natie; waar in hy zal fchryven alle Aften en Deliberatiën van het Confu-

laat, regiflreeren de Brieven en Connoflementen van Ladinge , de Obli-

gatiën en Contratien welke hy zal ontvangen, de Brieven en Policen van

Ladinge welke in z^ne handen gedeponeerd zullen worden door Zeelieden

en Paflagiers, de Ballans van de rekeningen der Gecommitteerden ; en de
Teflamenten en InventanfTen van de Goederen door verflurve Menfchen
nagelaaten , of van Schipbreuk geborgen, en in 't algemeen alle A6ten en
Proceduuren , welke hy in qualiteit van Kancelier zal doen.

XXVII. Meeflers van Schepen, komende in Havens daar Franfche

Confuls zyn , zullen gehouden zyn den Conful hunne Paspoorten te vertoonen ,

hem een Verhaal hunner Reizen te doen , en op hun vertrek een Certifi-

caat van hem te neemen van den tyd hunner aankorafte en vertrek, ea
van de hoedanigheid en ftaat hunner Ladinge.

XL AF"
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XL AF DEELING.
Fan Paspoorten en Declaratiè'n.

I. ARTIKEL.

G.'EEN Schip zal uit eenige Haven van ons Koningkryk iiitloopen e?»

Zee Iciczen, zonder een Paspoort van den Admiraal, geregiftreerd in

het Comproir der Admiraliteit van de flaacs van waar het vertrekt, by
poene van Confifcatie.

II. Evenwel zullen de Schippers geene Paspoorten behoeven teneemen
om weder te keeren naar hunne woonplaats, zoo zy is binnen 't Diftri6l

der Admiraliteit daar zy gelost hebben.

III. Het Paspoort zal behelzen den naam van den Schipper en van 't

Schip, deszelfs Dragt en Lading, de Plaats van waar het komt,, en die

daar het naar toe gaat»

IV. Alle Schippers en Kapiteins van Schepen, zullen gehouden wee-
zen hunne Declaratiën te doen aan den Luitenant d^r Admiraliteit, binnen

vier-en-twintig uuren na hunne aankomst in de Haven , by poene van eene
arbitraire Boete.

V. De Schipper zal met zyne Declaratie overgeeven zyn Paspoort , ei»

verklaaring doen van de Plaats en tyd van zyn vertrek, de Dragc en La-
ding van zyn Schip, den koers dien hy gehouden heeft, de gevaaren die

hy heeft geloopen , de deforders in zyn Scliip voorgevallen, en alle aan-

merkelyke oraftandigheden zyner Reize.

VI. Zoo geduurende de Reize, een Schipper genoodzaakt is in eene
andere Haven in te loopen, zal hy aan den Luitenant der Admiraliteit de
reden zyner inlopinge verkiaaren , en hem zvn Paspoort toonen , zonder
gehouden te zyn een ander te neemen om weder in Zee te fleeken.

VIL De Declaratiën kunnen geverifieerd worden door den Eed van 't

ScheepsGezelfchap, zonder prejuditie van andere bewyzen.

VIII. De Officieren der Admiraliieit zullen de Schippers niet dwingen
om hunne Declaratiën te verifieeren, maar die niet geverifieerd zyn zuÜett

van geene kracht weezen voor 't JolTen van Schepen,
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IX. Geen Schipper zal op zyne aankomst eetiige Goederen loflen , zonder

eerll zyne Declaratie te doen, uitgenoinen in gevallen van imminent ge-

vaar, by poene van eene arbitraire Boete en LyninfFe aan den .<chipper,

en van Con&fcatie der Goederen tegen de Kooplieden die dcü^lve lollen.

X. De Comptoiren der Admiraliteit zullen altoos open zyn van acht tot

elf uuren 's voordemiddags, en van twee tot zes uuren naa den middag,

tot het regiftreercn van Paspoorten en het ontvangen van Declaratiën.

XII. AFDEELING.
Van Citatiën en Delayen.

I. A R T I K E L.

x\lLE Gratiën gedaan aan Schippers en Schiplieden op hunne Sche-

pen geduurende hunne Reizen, zullen zoo duchtig zyn ais oi zy in hunne
Woonplaatfen gedaan waren.

.II. In Zaaken waar in Vreemdelingen en uitheemfchen Partyen kunnen
zyn, en in die welke de 'I'akelaadje, Vidluaiie, de Toebehooren , liec

Gereedfchap en 't hermaaken betreffen van Schepen die zeilvaardig zyn,

en andere Provifii)neele zaaken , zullen de Citatiën hun op alle dagen en
uuren gedaan kunnen worden , zonJer dat 'er een Lafl: van den Rechter

toe nodig zy , en de Zaak zal terllond uitgeweezen worden.

III. De Rechtbank der Admiraliteit zal, in de eerfle inflantie, voor
ordinaire Zaaken drie maal 's weeks vergaderen ; en voor pro^'ifioneele

Gerechtszaaken , en die van Vreemdelingen en Uitheemfchen op alle da-

gen en uuren: En de Partyen m-gen zelfs pleiten, zonder gehouden te zyn

een' Advocaat of Procureur te gebruiken.

S.:^

XIII. AF-
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XIII. AFDEELING.
Fan gerechteljke Prefcriptiè'n en Exceptiè'n,

I. ARTIKEL.

D.'E Schippers en Patroonen zullen nooit vermogen zich het Schip by
prescriptie coe te eigenen totprejudicie van de Eigenaars die hen aangeftcld

hebben.

II. Zy zullen ook niet ontvangklyk zyn in eenige eifchen die zy maaken
voor hunne Vracht , noch de Officiers, het Boots volk, en andere Perfoo-

nen , voor hunne Gages of Wedden, één jaar naa dat de Reizc gedaan is.

IJL De Leveranciers van het hout en andere noodzakelykheden tot het

bouwen , toeruften en viftualieeren van Schepen , mitsgaders de Timmer-
lieden, Breeuwers en andere Ambachtslieden, cot het bouwen en repareeren

van Schepen gebruikt, zullen niet oncvangkelyk zyn in eenige eifchen die

zy doen voor den prys hunner Goederen, noch voor hun Loon of Wedde,
naa verloop van één jaar naa den tyd der leverantie van hunne Goederen
of arbeid.

IV. Ook zal 'er geene Aftie aangenomen worden tegen de Schippers,

Patroonen of Kapiteins van Schepen , voor Goederen aan boord van hun-

ne Schepen gelaaden , één jaar naa dat de Reize afgelegd is geweest.

V. Een Koopman zal niet ontvangklyk zyn in eenige A£lie tegen de

Schippers of Afluradeurs voor fchade aan zyne Goederen gefchied, naa

dat hy dezelve zonder Proteftatie ontvangen zal hebben ; ook zal een

Schipper niet geadmiiteerd worden om eenige Aftie te intenteeren tegen

een Koopman voor Avary, naa zyne Vracht zonder proteflatie ontvangen

te hebben.

VI. Ook zullen de Protedatiën geen efFeft hebben, 't en zy dezelve

binnen ééne maand van een andere gerechtelyke eifch gevolgd worden.

VII. Oük zal de Schipper, naa 't overleveren der Goederen, niet ont-

vangklyk zyn in het allegeeren van andere toevallen als 'er in zyne Ver-
klaring gemeld zyn.

VIII. Alle eifchen voor fchade gedaan door Schepen die malkander

overzcilen , zullen gedaan worden binnen een etmaal naa dat de fchade

gekree-
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gekreegen is ; indien de ongevallen gebeuren in eenige Haven , of andere

Plaats daar de Schipper ageeren kan.

IX. Viftualie- Leveranciers zullen niet ontvangkelyk zyn in eene A6l:ïe

voor Viftualie aan het Scheepsvolk geleverd, 'ten zy 'top order van den

Schipper gedaan is ; en ook in dit geval moeten zy hunnen eifch doen bin-

nen jaar en dag; naa welken tyd zy niet ontvangklyk zullen zyn.

X. De voorgemelde Prefcriptiën zullen geene plaats hebben naa de tus-

fchenkomst of interventie van eenig Schrift, Verband, vereffende Reke-

ning of gerechtelyken Eifch.

XIV. AFDEELING.
Van Sententten en baare Executiën.

L A R T I K E L.

Ai_ .LLE Sententiën van particuliere of laage Rechtbanken der Admira-

liteit, geene vyftig Livres te boven gaande, en die van de Generaale en

hooger Gerechten voorgemeld, geene honderd vyftig I.ivres te boven
gaande , zullen peremptoir en zonder Appel uitgevoerd worden.

I I. Peremptoire en definitive Sententiën , raakende de rechten voor Pas-

poorten, of andere Zaaken den Admiraal toekomende, zullen geëxcuteerd

worden by provifie ; onder cautie juratoir van den Ontvanger.

III. Sententiën, raakende de reflitutie van Goederen, geftolen of ge-

roofd uit Schip-Wrakken , zullen geëxecuteerd worden in weerwil van een

Appel, en zonder prejuditie van het zelvej Securiteit geevende.

IV. Sententiën, tegen welke de Appellen niet vervolgd worden binnen

zes maanden , zullen ge-executeerd worden , niet tegenftaande de Appellen

;

Securiteit gegeeven zynde.

V. Vonniflen geveld over 't koopen en verkoopen van Schepen , Zee-

lieden's Gages , Vracht, Aflurantiën, Bodemery, of andere Zee -Contrac-

ten , raakende of den Koophandel of de VilTchery, zullen geëxecuteerd

worden door incarceratie.

VI. Wyders laaten wy de Partyen toe hunne Perfoonen te verbinden in

alle Zee-Contraaen , den Notariflen die Clauful te zetten in die zy opflel-

len,
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len , en den Gerechtsdienaaren te incarcereerenuit krachte van die Clauful

,

zonder eenige verdere Proceduuren.

VII. En daar en boven, zal onze Ordonnantie van den jaare 1667 uit-

gevoerd worden naar haaren inhoud en form.

XV. AFDEELING.
Van het Saifeeren en Verkoopen van Schepen ^ en de

verdeelinge van de Kooppenningen,

A.
I. ARTIKEL.

LLE Schepen en Vaartuigen moge'h door de authoriteit van de

Rechters gefaifeerd en gecondemneerd worden , en alle Hypotheequen zul-

len gezuiverd worden door het Decreet, 't welk gemaakt zal worden op
de hier navolgende wyze.

II. De Gerechtsdienaar bevel gebragt hebbende om te betaalen, zal pro-

cedeeren tot de faifie van 't Vaartuig, en in zyn Proces - verbaal infereeren

den naam van den Schipper , dien van 't Schip en zynen dragt ; mitsga-

ders de Plaats daar hy 't gemeerd had ; en zal een Inventaris maaken van 't

Want, Gereedfchap, Wapenen en Ammunitie van 't Schip, en 'er een*

refponfabelen Wachter of Waker op zetten.

III. Zoo de Eigenaar binnen de Jurisdiflie refideert, zal het Proces-

Verbaal geïnfinueerd worden aan 't huis daar hy woont , en hy geciteerd

,

om te zien procedeeren tot den verkoop van het Schip ; en zoo hy geen
Domicilium in de Jurisdi6lie heef; , zal de infinuatie en de citatie gedaan

worden aan den Schipper ; en zoo de Eigenaar een Vreemdeling is , zich

buiten 'tKoningkryk onthoudende, zal alles genotifieerd worden aan onzen

Procureur van die Rechtbank , die gehouden zal zyn daar terftond kennis

van te geeven aan onzen Procureur - Generaal.

IV. De Omroepingen en Bekendmakingen van de Verkooping zullen

gedaan worden drie Zondagen naa malkander op het uitgaan van de Mifle

van de Parochie- Kerk daar 't Schip gemeerd is, en 's daags naa elke Publi-

catie zullen 'er Biljetten geaffigeerd worden tegen de groote Mast , op de
Kaai en tegen de groote Deur van de Kerk, en tegen 't Admiraliteits

Rechthuis, en andere gewoone Plaatfen.

B b b V. De
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V. De Publicatiën en Biljetten zullen desgelyks den naam behelzen van 't

gefaifeerde Schip, en zynen Dragt, mitsgaders de Plaats daar het aan de

gronJ of vlot ligc, en de dagen melden, beflemd om het bod te ontvangen

van de genen die 't Schip denken te koopen.

VI. Zy zullen toetreeden tot het ontvangen van de genen die 't eerfle

bieden terftond naa de eerfle Bekendmaking, op den dag in het Biljet

beftemd en genoemd; en de Rechter zal voortgaan met dezelve te ontvan-

gen naa elke Publicatie, te doen op zekeren bellemden dag, alle week
eens.

VII. Naa de derde Bekendmaking, zal het Schip aan den meeflbiedende

en laatllen verhooger toegekend worden , zonder andere formaliteit.

VIII. Evenwel mag de Rechter een of twee Delayen accordeeren;

welke gepubliceerd en geaffigeerd zullen worden op remarcabele plaatfen^

gelyk de vorige.

IX. De adjucatie of toekenning van Barken, Booten, en andere Vaar-

tuigen van tien Ton en daar beneden , zal gedaan worden in 't Gerecht

naa drie Publicatiën op drie Werkendagen , naa malkander gedaan op de

Kaai ; mits dat 'er acht dagen verloopen tuflchen de Saifie en de Ver-
koping.

X. De Perfoonen wien zulke Schepen geadjudiceerd zyn, zullen gehou-

den weezen binnen vier-en-twinrig uuren naa de Verkoping, de Koop-
penningen te betaalen, of anders dezelve configneeren in handen van eeni-

gen aanzienlyken Koopman, of in 't Admiraliteits Comptoir, zonder eeni-

ge belaftinge; en dit niet ter behoorlyker tyd gedaan z-ynde, mogen zy

daar toe gedreeven worden door incarceratie, en eene nieuwe Verkooping
van het Schip afgekondigd worden op het uitgaan van de Mifle der Pa-

rochie-Kerke, en eene nieuwe Adjudicatie gedaan worden, op hunne
koften en rifico.

XI. Alle Exceptiën en Protcflatiën * zullen gemaakt worden in 't Comp-
toir,

* Deeze termen van Exceptiën en Froteftatiën fcbynen iaat duijler, daarom hebbe ik dienjlig

geacht den Leezer ( die de manier van in Vrankryk iti zulke gevallen te procedeeren mijfcbien

niet zal voeeten )te zeegen, dat'er door verjiaan wordt Protellaciën die de Crediteuren inbren-

gen , hun recht vertonende op een gedeelte, of op het gtheeie Hroduft van de Schepen,

enz. hunner Debiteuren, wanneer andere Perfoonen eene Adjudicatie verzoeken: endaar-

om reguleert en bepaalt de P'raniche Koning door deeze Ordonnantie , in bet i6 Art- van deezen

zelfden Titel , de Preferentie der Crediteuren , volgens den aart van den Schuld : zoo dat onder-

Jleld, dat een Scbip gefaijeeri wordt op de rechtsvervolging van iemant die Provifisn aan 't

Schip geleverd heeft voer de Reize , zoo een ander JuJJiciente beivyzen bybrengt van zynen Eifcb

voor Geld, geduurende de Reize voor beboeftigbeden geleend , zou deeze voor den eerjlen gepre-

fereerd worden, en voor deezen, de Matroos voor zyn Gage of Huur } 'tvielkgenoegzaam uit den

Inhoud des evengemelden Artikels zal blyken.
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loir, voor de Adjudicatie, waar naa zy geconverteerd zullen worden in

Proceftatiën om Geld.

XII. Die protefteeren of exipieeren zullen gehouden zyn de redenen
hunner Proceftatiën in te leveren binnen drie dagen naa dat zy gemaakt
zyn, en dezelve beweeren binnen 't zelfde Delay; waar naa het Pleidooi

op eene fimpele Atle ter audiëntie gebragt zal worden.

- XIII. Het Schippers Ampt van een Schip zal gefaifeerd noch verkoft

worden, noch geene Proteflacie of Exceptie, van welken aart ook, dien

aangaande ontvangen worden j doch de Koopers zullen 'er vry over mogen
difponeeren , den Schipper toelaatende zyn verhaal te zoeken by zyne
Eigenaars voor fchade, zoo hy fchade geleeden heeft.

XIV, Proteftatiën voor geld zullen niet ontvangen worden drie dagen
naa de Verkoping.

X V. De Crediteuren zullen gehouden zyn binnen drie dagen , naa dat zy
daar toe gefommeerd of aangemaand zullen weezen, de redenen hunner
Exceptiën in te leveren , en hunne pretenliën in 't Comptoir voor den dag
te brengen, welke zy in 't Gerecht moeten beweeren binnen drie dagen,
waar naa de diflributie van de Kooppenningen gedaan zal worden.

XVI. Schiplieden zullen voor hunne jongfte Reize in hunne Gages
voor alle andere Crediteuren geprefereerd zyn ; en naad hen de genen die

geld geleend hebben tot behoeftigheden van 't Schip geduurende de Rei-
ze; en naa deeze, die geld moeten hebben voor Reparatie, Provifiën,

Want, enz. voor 't vertrek van 't Schip; en in de vierde plaats, de Koop-
lieden die 't gelaaden hebben; alles volgens accoord van de Crediteuren

in den zelfden graad van preferentie. En belangende de niet geprefereer-

de Crediteuren , die zullen betaald worden volgens de Rechten en Coflu-

men der Plaatfe daar de Verkoping zal gedaan worden.

XVII. Zoo het dus verkofce Schip noch ooit geene Reize gedaan heeft,

zullen de Verkoper, de Timmerlieden, Breeuwers, en andere Ambachts-
lieden die tot deszelfs bouwinge gebruikt zyn , mitsgaders de Crediteuren,

van 't Hout, Touwen en andere dingen aan 't Schip geleverd, geprefe-

reerd zyn voor alle andere Crediteuren , en betaald worden zoo als zy met
malkander accordeeren.

XVIII. De Eigenaars van een Schip waar van eenig deel gefaifeerd is

als het zeilrêe is, Securiteit geevende voor de Waarde van 't gefaifeerde

gedeelte, mogen 't in Zee doen fleeken.

Bbb 2 XIX,
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XIX. Zy mogen desgelyks het

_
gefaifeerde gedeelte doen affureereny

en , om de premie van de AfTurantie te betaalen
,
geld op Bodemerye op-

neemen; 't welk hun zal worden wedergegeeven , en zy geprefereerd zyn

voor alle andere, uit de Winden van de Reize.

XVI. AFDEELING.
J^an de Kapiteins, Meejlers en Patroonen van Schepen.

l. ARTIKEL.

£NllEMANT zal ontvangklyk zyn tot Kapitein, Meefler of Patroon*

van een Schip 't en zy hy vyf jaaren gevaaren , en opentlyk zyn Examen

in de Stuurmanskunst gedaan hebbe, en bequaara geoordeeld zy door twee

oude Meefters , in tegenwoordigheid van de Officieren der Admiraliteit,

en den Profeflbr der Navigatie , zoo 'er een in de Plaats is.

I I. Wy verbieden allen Bootsgezellen te vaaren in Qualiteit van Schip-

pers, en allen Reeders of Eigenaaren eenige Bootsgezellen over hunne

Schepen te flellen , voor dat zy op de voorgemelde wyze geadmitteerd zyn ,,

by poene van drie honderd Livres door den Overtreeder te betaalen.

III. Evenwel zullen die, welke airede Meefters of Schippers zyn, dat

Examen niet behoeven te ondergaan.

IV. Die tot Stuurlieden aangenomen zyn, en twee jaaren in die quali-

teit gevaaren hebben, mogen tot Schippers worden aangefteld , zonder

eenig Examen, en zonder A6le van het Hof der Admiraliteit.

V. De Schipper zal het Scheepsvolk verkiezen, en de Stuurlieden,

Bootsman , Bootsgezellen en Matroozen huuren ; doch hy zal te raade gaan

met zyne Reeders, als hy in de Haven hunner Refidentie is^

VI. In Plaatfen daar Hofpitaalen voor arme Jongens zyn, zullen de

Schippers gehouden zyn hunne Zwabbers en Hoop-lopers uit dezelve te

verkiezen.

VII. Zoo een Schipper een Matroos van een' anderen Schipper troont,

zal

* Die drie gelykluidende Woorden worden in verfcheide Plaatfen van Vrankryk ge-

bruikt om Schipper te betekenen.

«**
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zal hy beboet worden in een honderd Livres, applicabel de eene helfc

voor den Admiraal en de andere helfc voor den eerften Schipper, die den
Matroos mag weder neemen , zoo 't hem bcliaagt.

VIII. Een Schipper moet, voor dat hy in Zee gaat, zorg draagen dat

het Schip ttr dege geballast en gelaaden, en wel voorzien is van Ankers
en Want, en van alle dingen nodig tot de Reize.

IX. Hy zal refponfabel zyn voor alle Goederen aan boord van zyn Schip

gelaaden , welke hy gehouden zal zyn af te leveren volgens de Connoffe-

menten.

X. Hy zal gehouden zyn een Boek of Regifler te houden
, genommerd

en gemerkt op elk blad door eenen zyner voornaamfte Eigenaars of Ree-
ders, waar in hy zal zetten den dag dat hy tot Schipper aangefteld is,

de naamen van de Officieren en Bootsgezellen van zyn Schip, de wy«e en
voorwaarden hunner verbintenis, de betalingen die hy hun doet, wat hy
ontvangt en uitgeeft ten behoeve van het Schip, en in 't algemeen alles

wat de funfliën zyner Bedieninge betreft, of daar hy rekenfchap van moet
doen , of iets voor te eifchen heeft. .

XI. Evenwel, zoo 'er (met des Schippers Confent) een Schryver op
het Schip aangefteld is , om boek van alle zulke dingen te houden , zal de
Schipper daar van ontflaagen zyn.

XII. Geen Schipper zal eenige Goederen op het Dek van zyn Schip
mogen laaden zonder order of confent zyner Kooplieden, by poene van
verantwoordelyk te zyn voor alle fchade die 'er aan gebeuren kan.

XIII. De Schippers zullen, by pjene van eene arbitraire boete, ge-

houden zyn zich zelfs op hunne Sch pen te bevinden, als zy uit eenige
Haven of Revier zeilen.

XIV. Geen Meefter, Patroon, Stuurman, noch Matroos, zal gear-

refteerd mogen worden voor een' civilen Schuld , aan Scheepsboord zynde
om in Zee te gaan ; uitgenomen voor eenen Ichuld gemaakt tot de Reize.

XV. Voor dat de Schipper t'zeil gaat , zal hy den raad inneemen van
den Stuurman , Bootsman , en andere voornaamfle Mannen van zyn Scheeps-
volk.

XVI. Voor dat hy in Zee gaat, zal hy in 't Comptoir der Admiraliteit

inleveren de Plaats van zyn vertrek, de naamen en toenaamen, en de

Woonplaatfen van zyn Scheepsvolk , Paffagiers en Perfoonen die naar de

Bbb 3 Welt-
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Wefl-Indiën willen ; en op zyn retour verklaaren welke hy weder te rug

heefc gebragt, en de Plaatfen daar hy de andere gelaaten heeft.

XVI r. Terwyl hy zich bevindt in de Plaats daar zyne Eigenaars of

Reeders woonen , zal hy 't Schip niet doen repareeren, geene Zeilen,

Touwen of andere dingen voor het Schip koopen , noch geen geld daar

voor opneemen op het Schip, zonder hun Confent, by poene van het zelve

zelf te betaalen.

XVIII. Zoo evenwel een Schip bevracht ware met toeflemminge des

Eigenaars , en een van hun weigerde te contribueeren tot de noodzaake-

lyke Koften van het Schip uit te ruijen; mag de Schipper, in zulken geval,

geld opneemen op Bodemery voor rekeninge en op het Part des Weige-
raars, binnen vier-en-twintig uuren naa dat hy hem in Gefchrift de aan-

zegging heeft laatei> doen van zyn aandeel te furneeren.

XIX. Desgelyks mag hy geduurende de Reize, geld op het Schip op-

neemen, het zy voor Reparatie , Viftualie, of andere noodwendigheden,

of hy mag iets van zyne Takelaaadje verpanden , of eenige Goederen

zyner Ladinge verkoopen , op voorwaarde van daar voor te betaalen op

den voet daar de refl voor verkoft zal worden; al het welk niet gedaan

moet worden buiten den raad van den Stuurman en den Bootsman , die

in 't Journaal de noodzakelykheid van zulk eene Verkoping van Goederen

of leening van geld te boek zullen brengen, en de manier hoe 't geldbefleed

is: maar de Schipper zal nimmer de magt hebben van 't Schip te verkoo-

pen , zonder eene fpeciale Procuratie van de Eigenaars.

XX. Zoo een Schipper geld opneemt, zonder noodzakelykheid, op
het Schip, of deszelfs Want of Touwen, Goederen verkoopt, of de Ta-
kelaadje verzet, en op zyne Rekening valfche en verfierde Avaryen en

Koften inbrengt, zal hy 't gene hy opneemt zelfs betaalen, onwaardig

worden verklaard om Schipper te weezen , en uit de Plaats zyner refidentie

gebannen worden.

XXI. Een Schipper, tot eene Reize aangenomen, zal gehouden \veezen

dezelve te volbrengen , by posne van de fchade en 't verlies der Kooplie-

den en Eigenaars te vergoeden ; en van extraordinairelyk tegen hem te zien

procedeeren , zoo dat gebeurt.

XXII. Zy mogen met Advys van den Stuurman en Bootsman doen kiel-

haalen , of in 't gat zetten , of diergelyke ftraffen infligeeren aan dronke

,

ongehoorzaame en moetwillige Matroozen , of aan de genen die hunne
Makkers uitfchelden , of andere diergelyke fauten en overtreedingen be-

gaan geduurende de Reize.

XXIII.



VAN V R A N K R Y K. V. Hoofdst. 3S3

XXin. En aangaande die fchiildig zullen zyn aan doodflag, moord,
Godslaftering of andere groote misdaaden , op Zee gepleegd , zal de Schip-

per , de Bootsman en Quartier-Meefters gehouden zyn in folidum, by de

boete van honderd Livres , tegen hen te informeeren, hunne Perfoonen te

vatten , en de nodige proceduuren maaken om het Proces te inflrueeren

,

ten einde de Misdoenders in de handen van de Officieren der Admiraliteit

over te leveren , ter Plaatfe van 't laaden of loflen der Schepen in ons

Koningkryk.

XXIV. Wy verbieden allen Schippers , by pcene van exemplaire fh-afFe

,

in eene vreemde Haven, uitgenomen in geval van nood, in teloopen,-

en in geval zy daar toe gedwongen worden door tempeefl of Zeerovers

,

zullen 2y zich weder in Zee begeeven zoo draa 't gevoeglyk kan ge-

fchieden.

XXV. Wy gebieden allen Kapteins en Schippers, lange Reizen doende,
alle dagen 's morgens, of dikwyler zoo 't nodig is, de Hoog -Bootsman-
nen, Stuurlieden en andere bedreeve Perfoonen te vergaderen, en mee
hun te fpreeken over de genome Breedte, den Koers gedaan en te doen,
en over hunne Koersrekening.

XXVI. Zy zullen hunne Schepen geduurende de Reize niet verlaaten,

niet tegenftaande alle gevaaren , zonder het Advys van de bedreevenfle

Officiers en iVIatroozen; en in dat gevaf zullen zy gehouden zyn het geld

en de dierbaarfte Kleinodiën die zy aan boord hebben met zich te neemend,
by poene van daar zelfs voor te verantwoorden , en perfoneele flrafFe.

XXVII. Indien de Effeften, dus uit de Schepen gehaald, by eenig toe-

val verlooren mogten worden, zal de Schipper daar niet aanfpreekelyk

voor zyn.

XXVIII. De Meeflers en Schippers die in compagnifchap of op gemeen
profyt vaaren met de andere Eigenaars, zullen geenen afzonderlyken han-

del voor hunne eige rekening dryven , by poene van Confifcatie hunner
Goederen , ten voordeele der andere Compagnons.

XXIX. Zy zullen tot hunne Reizen geen meer geld leenen dan voor
hunne Lading nodig is, by pcene van hunne Bedieningen, en hun aandeel

van de winllen beroofd te worden.

XXX. Onder gelyke Penaliteit, zullen zy gehouden zyn, voor hun ver-

trek, aan de Eigenaars van 't Schip, eene ondertekende Rekening uverte
geeven van de quahteit en prys der Goederen die zy aan boord hebben,
en van de fummen gelds door hen opgenomen , mitsgaders de naamen en
woonplaatfen der Leeners.

XXXI.
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XXXI. Zoo de Voorraad, voor 'c gemeen opgedaan, op Zee komt te

ontbreeken , mag de Schipper de geenen die eenigen Voorraad voor zich

in 't byzonder hebben , dwingen om dien tot algemeen gebruik over te

geeven , mits hun den prys daar van betaalende.

XXXII. Geen Schipper zal de ProviQé'n van zyn Schip diverteeren of

verbergen, by poene van lyfflraffe.

XXXIII. Zy mogen echter, met raad en confent van de Officiers, aan

Schepen, die zy op Zee in nood vinden, Provifiën verkoopen, mits dac

zy genoeg over houden voor hunne eige Reize, en den Eigenaaren daar

rekenfchap van doen.

XXXIV. Naa 't retour der Reize , zal de Schipper de overige Viftualie

en Ammunitie den Eigenaaren ter hand ftellen.

XXXV. Zoo de Schipper een' valfchen Koers neemt, eenige dievery

pleegt in het Schip, of bedrieglyk oorzaak geeft tot eenige aliënacie of

confifcatie van Schip of Goederen, zal hy aan den Lyve geflraft worden.

XXXVI. Een Schipper , overtuigd zynde van zyn Schip boofaardiglyk

aan den Vyand overgeleverd , of aan den Grond of op het Strand vastge-

zet te hebben, zal met de dood geflraft worden.

XVII. AFDEELING.
Van den Aalmoezenier of Kapelaan.

I. A R T I K E L.

J[n Schepen, lange Reizen doende, zal een Priefler weezen , geappro-

beerd by den Biflchop van zyn Bisdom, of, zoo 't een Monnik is, door

zynen Klooflervoogd , om Kapelaan te zyn.

II. De Kapelaan zal aangefleld worden door den Schipper met confent

van zyne Katholyke Eigenaars of Reeders; en die van den vermeinden

Gereformeerden Godsdienst zullen geene flem in die keuze hebben.

III. Hy zal de Mifle doen ten minften des Zondags en op Heilige da-

gen, en de Manfchap van het Schip de Sacramenten toedienen; en hy
zal desgelyks openbaare Gebeden doen alle morgen en avond, welke alle

Perfoonen van 't Schip zullen bywoonen, uitgenomen die eenige wettige

verhindering hebben. IV. Wy
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IjV. Wy verbieden , op doodftrafFe , allen Eigenaars , Kooplieden , Pas-

fagiers , Bootsgezellen , en anderen aan Scheeps-boord , van welken Gods-
dienst zy zyn , de oefFening van den Katholyken Godsdienst te floeren op
eenigerhande wyze ; en wy gebieden hun den Kapelaan te eeren en te

refpefleeren.

XVIII. AFDEELING.
Van den Schryver.

I. ARTIKEL.

D.'E Klerk of Schryver zal gehouden weezen een Journaal te houden of
Regifter, genommerd en gemerkt of geparapheerd op elke pagina door
den Luitenant der Admiraliteit , of twee van de voornaamfle Eigenaars

van 't Schip.

II. Hy zal in zyn Regifter opfchryven al het Want, Wapens, Ammu-
nitie en Viftualie van 't Schip, de gelaade Goederen en de gelofte, de
naamen der Paflagiers, wat zy fchuldig zyn te betaalen voor hunne vracht

of paffage, eene Lyft van al het Scheepsvolk en hunne Wedden, de naa-

men der genen die op de Reize fterven , en den dag van hun overlyden

,

en, zoo 't mogelyk is, de qualiteit hunner ziekten , en de wyze van hun
fierven , wat voor 't Schip gekeft zal worden van den tyd van deszelfs

vertrek af ; en in 't algemeen alles wat de Koften der Reize betreft.

ÏII. Desgelyks zal hy opfchryven alle Deüberatiën en Refolutiën in 't

Schip genomen, met de naamen der genen dieftemmen; welke dezelve

zelfs zullen ondertekenen zoo zy kunnen; en zoo niet, zal hy de reden daar

van melden.

IV. Hy zal 't oog laaten gaan over de uitdeeling en confervatie der

Provifiën, en opfchryven wat 'er op de Reize gekoft en den Bottelier ter

hand gefteld is , waar van hy alle week eene nette rekenfchap zal eifchen.

V. Wy geeven hem magt om de Teftamenten van op het Schip fter-

vende Perfoonen te ontvangen, een Inventaris te maaken van de Effeften
die zy in 't Schip nalaaten , en Schryver der crimineele Proceflen te

weezen.

V I. Des Schryvers Regifter zal authentyk in rechte weezen , en wy
C c c verbieden
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verbieden hem op doodflraffe daar iets in te zetten dat ftrydig met de

waarheid is.

VII. Connoflementen door den Schryver getekend voor zyne Bloedver-

wanten of Maagen , zullen in vreemde Plaatfen geparapheerd worden door

den Conful, en in Vrankryk door eenen der voornaamfte Eigenaars van 't

Schip , anders zullen zy van geene kracht of efFedl weezen.

VIII. De Schryver zal het Schip niet verlaaten, voor dat de Reize

volbragt is , by verbeurte van zyne Gage, met eene arbitraire Boete.

IX. Vier-en-twintig uuren naa dat de Reize afgelegd is, zal hy gehou-

den weezen in het Admiraliteits Comptoir te brengen. Minuten van de

Inventariflen , Informatiën , en Teftamenten geduurende de Reize ge-

maakt i waar toe hy door gevangkenis gedwongen mag worden.

XIX. AFDEELING.
Van den Stuurman.

I. ARTIKEL.

_l\ IEMANT zal tot Stuurman geadmitteerd worden , noch die fundlie

verrichten , voor dat hy verfcheide Reizen heeft gedaan , en in de Naviga-

tie geëxamineerd geweefl: en bequaam en bedreeven bevonden is door dea
ProfeiTor der Navigatie , twee oude Stuurlieden , en twee Schippers of

Meefters van Schepen , in tegenwoordigheid van de Oificiers der Admira-
liteit.

II. Die tot Stuurman wil aangenomen weezen zal by zyn Examen, om
zyne Reizen te bewyzen, de Journaalen te berde brengen.

III. De Stuurman zal den Koers dirigecren, en zich zeiven voorzien

van Kaarten, Routiers, Graadboog en JJirolabium ; en alle andere Boeken
en Inftrumenten tot zyne Kunst nodig.

IV. In lange Reizen zal hy twee Journaalen maaken, in een van welke

hy zal fchryven de veranderingen van Koers en Winden , den dag en uure

deezer veranderingen , de mylen welke hy meent dat het Schip in elke

gezeild heeft, de Reduftiën in Breedte en Lengte, de Variatiën van 't

Kompas, mitsgaders de Zee engtens en Stranden welke hy ontdekt heeft;

en in 't ander zal hy net opfchryven,. eens in vier-en-twintig uuren, de

Koerfen

,
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Koerfen, Lengte en Breedte gereduceerd, en de waargenomen Breedte,

en alle andere merkwaarde dingen gedimrende de Reize ontdekt.

V. Verder gebieden wy hem, op zyne wederkomst van lange Reizen,

by posne van vyfcig Livres , eene Copy van zyn Journaal in 't Admiraliteits

Comptoir te brengen , waar van de Klerk hem een Certificaat zal geeven
zonder Salaris daar voor te neemen.

VI. Zoo 'er geen Schryver op het Schip is , zal de Stuurman, daar toe

verzocht zynde, door den Schipper, gehouden zyn eene Lyft op te (tel-

len van de Goederen die aan boord gebragt zyn , en de Inventariflen te

maaken van de Goederen nagelaaten door de Perfoonen aan boord fter-

vende; welke getekend zullen worden door den Schipperen twee of drie

van de voornaamfte van 't Scheepsvolk.

VII. Zoo een Stuurman , uit onweetendheid of verzuim , oorzaak wordt
van 't verlies van een Schip , zal hy honderd Livres boete betaalen , en
voor altoos inhabil om voor Stuurman te dienen verklaard worden ; en
zoo hy 't met opzet doet, zal hy met de dood geftraft worden.

VIII. Geene Schippers zullen de Stuurlieden dwingen gevaarlyke

Plaatfen door te vaaren, en Koerfen te neemen tegen hunnen wille; en in

geval van ftrydigheid van gevoelens , zullen zy zich fchikken naar dea
raad en 't advys van de meell ervarene Bootsgezellen.

XX. AFDEELING.
Van dm Hoog-Bootsman.

L ARTIKEL.

D.'EN Hoog-Bootsman zal de zorge aanbevolen zyn van het uitruften

van 't Schip ; en voor dat het in Zee fteekt zal hy nazien of het genoeg-

faani voorzien is van Touwen en Kabels, Bloken, Zeilen en alle andere

Takelaadje nodig voor de Reizc.

II. Als het vertrekt, zal hy 't Anker zien opwinden ; en geduurende de

Reize zal hy eens 's daags al het Want nazien hoog en laag; en zoo hy
vindt dat 'er iets niet te recht ii of ontbreekt , den Schipper kennis daar

van geeven.

CcC2 IIL Hy
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III. Hy zal by dage en by nacht des Schippers bevelen uitvoeren, en de-

zelve doen uitvoeren.

IV, In de Haven komende, zal hy bezorgen dat de Kabels en Ankers

gereed zyn, en desgelyks zal hy zorgen voor 't beflaan der Zeilen, hec

recht braflen der Raa's , en 't meeren der Schepen.

XXL AFDEELING.
Van dm Meestek,' of Chirurgyn.

I. ARTIKEL.

XN alle Schepen, zelfs Viflchers Vaartuigen lange Reizen doende

^

zullen een of twee Meefters of Chirurgyns weezen , naar de omflandighe-

den van de Reize en 't getal der Perfoonen.

II. Niemant zal aan boord van Schepen worden aangenomen voor

Meefter, voor dat hy geëxamineerd en bequaam bevonden zy door tweer

Meelier-Chirurgyns , die Certificaaten daar van zullen geeven.

III. De Reeders zullen gehouden weezen te bezorgen dat des Meefters

Kifl: wel voorzien zy van Drogeryen , Zalven , Medicamenten en andere

dingen om zieke Menfchen geduurende de Reize te behandelen ; en de

Meefter zal zich zelven voorzien met de Inftrumenten tot zyne Kunst
nodig.

IV. De Kift zal gevifiteerd worden door de oudfte Meefter-Chirurgyns

van de Plaats, en door de oudfte Apothecars; mits dat het dezelve niet

zyn die de Drogeryen , Zalven , enz. geleverd hebben.

V. De Meefters zullen hunne Kiften doen vifiteeren ten minften drie

dagen voor hun vertrek; en de Meefter-Chirurgyns en Apothecars gehou-

den zyn zulks te doen binnen een etmaal naa dat zy daar toe verzocht zyn,

by de Boete van dertig Livres , en de fchade van 't vertoeven.

V I. Geen Schipper zal iemant aan zyn boord neemen om voor Mees-
ter te vaaren , zonder een behoorlyk Affchrift gezien te hebben van de

Atteftatiën zyner bequaamheid , en van den ftaat zyner Kift in behoorlyke

form 5 by poene van vyftig Livres Boete.

yiL.Wy
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VII. Wy gebieden de Meeflers van Schepen, in geval zyeenigebe-

fmettelyke ziekte aan boord ontdekken, daar tcrflond kennis van te gee-

ven aan den Schipper, op dat hy 'er zyne mefures naa neeme.

VIII. Zy znlien niets eifchen of neemcn van de in Sclieeps-dienfl; ge-

quetfte of kranke Bootsgezellen, by poene van reflitutie, en een arbitraire

Boete.

IX. De Meefler zal 't Schip niet verlaaten aan 't welk hy verbonden is,

voor dat de Reize afgelegd isj by poene van 't verlies zyner Gage, en een

Boete van 100 Livres, en van eene gelyke fomrae voor fchade aan dea

Schipper te betaalen.

XXII. A F D E E L I N G.

' Van de, Matroozen.

I. ARTIKEL.

JL-^E Matroozen zullen gehouden zyn te verfchynen ter beftemder tycf

en plaatfe , om de Provifiën aan boord te neemen , het Schip uit te ruften ,-

ent' zeil te gaan.

II. Een Matroos', voor degeheele Reize gehuurd, mag het Schip niet

X'erlaaten ,. zonder een gefchreeven Ontflag,.voor dat de Reize is afgelegd,

en 't Schip gemeerd aan de Kaai en ontlaaden is.

III. Zoo een Matroos zyn Schipper verlaat zonder een gefchreeven

Ontflag , voor dat de Reize haaren aanvang heeft genomen , mag hy

overal daar men hem vindt gevat, gevangen gezet en gedwongen worden
om weder te geeven 't gene hy ontvangen heeft, en den tyd voor welken

hy dienft genomen heeft uit te dienen voor niet met al ; en zoo hy 't Schip'

verlaat naa dat de Reize begonnen is, mag hy aan den Lyve geftraft

worden. j,.

IV. Indien echter een Schip in de voorgenome Haven aangekomen e.i

ontlaaden zynde, de Schipper , in plaatfe van naar Huis te retourneeren.

Vracht neemt om elders heen te ftevenen, mag de Matroos hem verlaaten

als hy wil; 't en zy hun Accoord anders ligge.

V. Als het Schip gelaaden is, zal de Matroos niet van boord gaan zon-

der des. Schippers veilof, by poene van vyf Livres voor de eerlle maal;

Ccc 3.
en
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en zoo 't voor de tweede maal gebeurt, mag hy aan den Lyve " geftrafe

worden.

VI. Wy verbieden den Matroozen en Bootsgezellen eenig Brood of

Spyze te neemen of Drinken te tappen, zonder verlof van den Schipper

of Bottelier , by poene van een maand Gage te verliezen , en van zwaar-

der lïrafFe zoo de fout het verdient.

VII. De Zeeman die den Drank bederft, het Brood vernielt, het Schip

lek maakt , een oproer verwekt om de Reize te flaaken , of met Wapenen
in de hand den Schipper flaat, zal met de dood gellraft worden,

VIII. Een Zeeman op zyn' Post of op de Wacht flaapende , zal veer-

tien dagen lang in de boeyen zitten ; en zoo een van 't Scheepsvolk een'

ander flaapende vindt , en 'er den Schipper geene kennis van geeft , zal hy

vyf Livres verbeuren.

IX. Een Bootsgezel den Schipper en de verweering van 't Schip in tyd

van een gevecht verlaatende, zal aan den Lyvc geftraft worden.

X. Wy verbieden allen Perfoonen , binnen de uitgeflrektheid onzes Ko-
ningkryks, en in de Landen onder onze Gehoorzaamheid ftaande Matroo-
zen en Bootsgezellen te werven tot vreemde Uitruflingen en Togten ; en
Wy verbieden onzen Onderdaanen op zulke wyze dienfl te neemen zonder

ons Verlof, by poene van exemplaire flralFe.

XXIII. AFDEELING.
ï^an de Eigenaars van Schepen.

I. ARTIKEL.

A..LLE onze Onderdaanen van alle qualiteit, fatfoen en flaat mogen
Schepen doen bouwen en uitruilen voor hun zelven, dezelve aan anderen

verhuuren,en handel ter Zee dryven door hen zelfs, of door anderen , daar

toegefteld; 't welk doende, zullen de Edellieden niet geacht worden iets

beneden hunne qualiteit te doenj mits dat zy niet in 'c klein verkoopen.

II. ''De Eigenaars van Schepen zullen voor de bedryven van den Schip-

per

Om dt Eigenaart van Ssbtptn te modzaaken zeer ksurig en zorgvuldig te weezm in 't ver-

kiezen
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per verantwoordelyk zyn ; maar zy zullen ontflagen weezen als zy 'er hun
Schip en Vracht aan geeven.

III. Evenwel zullen de Eigenaars van gewapende Schepen niet verant-

woordelyk zyn voor de misdaaden , en Zeeroof door hun Scheepsvolk op
Zee gepleegd , verder dan de Sommen die zy tot fecuriteit of cautie mo-
gen gegeeven hebben ; uitgenomen dat het blykt dat zy Deelgenooten en
Complicen der misdaaden zyn.

IV. De Eigenaars van Schepen mogen den Schipper dimitteeren, hem
wedergeevende (zoo hy 't begeert) zyn aandeel in het Schip , volgens de
waardeering van kundige Perfoonen.

V. In alle dingen het gemeene belang van de Eigenaars raakende, zal

't gevoelen van 't grootfte getal doorgaan j en 't getal zal gerekend naar de
Parten die elk in 't Schip heeft.

VI. Niemant mag zyn Compagnon dwingen tot de verkoopinge van ^c

Schip, uitgenomen als de gevoelens der Eigenaaren gelykelyk difcrepeeren

over 't onderneemen van eene Reize.

XXIV. AFDEELING.
Van Timmerlieden en Breeitivers.

I. ARTIKEL.
J_vE Handgreepen van Timmerman , Breeuwer , en Boorder van Sche-
pen , mogen in het toekomende door een' en den zelfden Man geëxerceerd
worden niet tegenflaande alle Reglementen en Statnuten daar tegen.

II. In alle Havens zullen de Timmerlieden en Breeuwers eens 'sjaar's

vergaderen, om de Infpeèleurs of Opzienders te verkiezen.

III. Deeze Opzienders zullen nu en dan de Werken komen opneemen ,en
verflag doen van de misOagen aan de Rechters, en van 't flechte werk dat zy
zullen ontdekken in het timmeren, calfateren enrepareeren van Schepen.

IV. Die twee of meer Leerlingen houden in Plaatfen daar arme Jongens
in

kiezen van eerlyke Schippers, zyn zy in dit Anlhl verantwoordelyk gemaakt voor 't gedrag vwk
den Schipper voor alle Sommtn de Waarde van 't Schip (n de Fracht niet te boven gaande.
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in Hofpitaalen onderhouden worden , zullen verpligt weezen eenen daar

uit te neemen; wien de Direfteurs van 't Hofpitaal gehouden zullen wee-

zen van 't nodige Gereedfchap , Kost en Kleeren te voorzien.

V. Een Leerjongen, uit een Hofpitaal genomen, zal gehouden weezen,

naa dat zyne leerjaaren uit zyn, zyn' Baas één jaar lang als Knecht te die-

nen , zonder ander Loon dan de bloote Kost.

V I. De Leerjongens zullen , als zy in hunne leerjaaren treeden , niet ge-

houden weezen eenigen eed te doen, noch eenig geld te geeven,.noch

niet behoeven te traóleeren; 't welk niet van hun geè'ifcht zal worden,

by poene van eene arbitraire Boete, en viervoudige Rellitutie.

VIL' Die Schepen willen doen repareeren of verflellen , mogen vreemde

Werklieden gebruiken, en 't werk, zoo 't hun goeddunkt, doen vifiteeren

door de Opzienders van de Plaats.

XXV. AFDEELING.
t Fan Schepen en Vaartuigen. -

L ARTIKEL.
,/\.LLE Schepen en Vaartuigen zullen voor roerende Cqederen gehouden

worden, en aan geene Redemptie* onderhevig zyn, noch geene rechten

aan de Heeren der Heerlykheden betalen.

ï L Echter zullen alle Vaartuigen verbintelyk zyn voor de fchulden van

den Verkoper, zoo lang totdat zy eene Reizc gedaan hebben onderden

naam en op riüco van den nieuwen Koper , uitgenomen als zy by decreet

verkofc zyn.

t
IIL De Verkoping van een Schip op de Reize, of onder de hand

door eene byzondere Koopcedel, zal de Crediteuren van den Verkoper

geenfints benadeeien.

IV. Alle Schepen zullen, terftond naa dat zy voltooid zyn, gemeeten

worden door de Infpeéteurs of Opzienders van het Ambacht der Timmer-
lieden ;

* Het woord 't ivslk bier door Redemptie vertaald is , is in '£ Origineel Retrait Lignager,

tn zegt zoo veel als een i»hsrent Recht in een' Erfgenaam om eenige Donatie te herroepen, of

iets te redimeeren 't ivelk door zyne Voorzaaten gebypotbequeerd is; aan luelke foort van Re-

demptie Schepen door deezi Wet verklaard worden niet onderhevig te zyn.
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lieden; die eene Atteftatie zullen geeven van den Dragt, of Grootte, van 'c

Schip, welke in 't Admiraliceics Compcoir geregiftreerd zal worden.

V. Om den Dragt en den Inhoud van een Schip te weeten en te regu-

leeren, zal het Hol gemeeten worden op den voet van twee-en-veertig

cubic voeten voor de Zee-ton.

VI. De Officiers van de Admiraliteit zullen, by poene van interdict

hunner Bedieningen, alle jaaren, in de maand van December, eene Lyll

moeten maaken van alle Schepen behoorende aan de Inwoonders hunner

Jurisdiftie ; welke zal behelzen hunnen Dragc , Ouderdom, Qualiteic en

Form , met de naamen van de Eigenaars; al hec welke zy zullen zenden

aan den Secretaris van Staat die 't beflier der Zee-Zaaken van dat Depar-

tement heeft.

Let, Het voorneemen van Schepen , die onder de hand verhft zyn , te hinder,

aan de fchulden van den laatften Eigenaar , tot dat Z' eene Reize gedaan hebben op

den naam en rifico van den nieii-xen Eigenaar , is alleen om valfche verkopingen voor

te lomen , die dikuoyl in fraudem van de Crediteurs van den yerkopcr gedaan wor-

den; 't welk zekerly'< eene zeer billy'e en pryslyke Conjiitiaie is.

Belangende het Bevel in het FIde of laatfle Artikel aan de Officiers van de

Admiraiteit gegeeven, om alle jaaren eene Lyjl te maaken van de Schepen zich

bevindende in de Plaats van hunne refidentie , en andere in 'f dijlricl van hunne Ju-
risdictie , om dezelve aan den Secretaris van Staat te zenden ; zulks is een overtuigend

beivys van de geregelde en voortreffelyke handelwyze van V Kranlche Hof tot be-

vorderinge der Zeevaart , ivelke , zoo de Staatsdienaars door de Lyflen , alle jaaren

in te leveren^ bevinden dat zy in eenige Plaats van 't Koningkryk vervallen is,

wordt er vlytig onderzocht naar de redenen van dat Ferval; en alle foorten van ver-

hinderingen en beletfcls ivaar door de Zeevaart gejlremd geiveejt is , of heeft kuwien

Zyn , worden zorgvuldig we 'genomen.

En dat is het -eenigste ' oordeel niet dat zy trekken van hunne t lyt en keurigheid

in dit flach van din en; want door die jaarlykfche L\flen weet de FranCciie Ko-

ning ( op honderd man naa , of ?ninder ) hoe veele Matroozen en Bootsgezellen
,

Freemde , zoo ivel als Inboorlingen . binnen de uitgejlrektheid zyner Staaten gevon-

den worden: Hy weet dcgelyk. welk getal Zeelieden op lange Reizen uit is , wan-

neer zy waarfch^nhk weer t' huis zullen ko:uen; en waar zy zullen aankomen, en

hy gevolg ivanneer en -vaar zy hem dienftig kunnen zyn.

Aangaande het woord D-pirtcm.tu, moet ik myncn Leczer zeggen dat de

Frantciien vier voornaame Havens hebben in vier veifcheide Plaatfen des Koning-

kry's daar de Koningklyke Scheeps agt opgelegd en ontta'eld wordt Alle l'r iii'ctie

Zee Steden en Dorpen zyn volgens hunne fituatie verdeeld y en behooren onder het

Dijlrict Mn eene van die vier voornaame Havens welke Oeparcementen genoemd

w rden als Z'nde Plaatfen van waar de Vlooten vertrekken. Alle de naamen van

Matroozen en Bootsgezellen in t Koningkryk zyn geregijlreerd in de Plaatfen hun-

ner refidentie: en zy weeten alle onder welk Departement die Plaatfen behooren,

D d d zoo
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zoo dat 2y , f huis zynde , op de eerfie aanzegging mar hunne byzondere Depar-

tementen kunnen vertrekken.

Verfchcide SecretariJJen of Minifters van Staat , zyn belast met de Admïniflra-

tie van de Zee-Zaaken deezer Departementen , elk eene Lyfi hebbende van de Zee-

Magt zyns Dijlricls ; zoo dat de Koning , zoo dikwyl als hy wil , den Staat kan

woeten van zyne Scheeps-Magt, en van den Koophandel zyner Onderdaanen.

Doch van dit alles zal een byzonder en omjlandiger Befchryving gedaan worden

in V Jrtikel van de Engelfche Admirahieit en Schecps-Magt.

XX VI. AFDEELING.
Van Certe - Partyen en Huuringe van Schepen,

I. ARTIKEL.
_/\^LLE Artikels van Huuringe van Schepen zullen in Schrift gebragt,

en beftemd worden door de Kooplieden die huuren , en den Schipper of

Eigenaars die verhuuren.

I I. De Schipper zal de orders zyner Eigenaars volgen , als hy 't Schip

bevracht in de Plaats hunner Refidentie.

III. De Certe -Party zal behelzen den Naam en Dragt van 't Schip,

de Naamen van den Schipper en de Huurders of Bevrachters, den Tyd
en Plaats van 't laaden en loflen, de Huur, den Tyd dien 't Schip in zyne

byzondere Havens zal blyven , en 't accoord gemaakt over 't Vertoeven j

waar by de Partyen zulke andere Voorwaarden kunnen voegen als zy willen.

IV. Den tyd van 't laaden en loflen der Goederen, zal gereguleerd

worden naar de Cofl:ume der byzondere Havens, 't en zy dezelve in de

Certe -Party bepaald is.

V. Zoo een Schip gehuurd is by de Maand , en de tyd der Huure

Hiet bepaald , zal zy eerfl; beginnen van den dag dat het Schip in Zee

fteekt.

V I. Hy, die naa eene Schriftelyke Aanzegging gekreegen te hebben om
het Contract naa te komen, dit weigert of uitflelt, zal alle verlies en fchade

vergoeden.

VII. Maar zoo 't gebeuren mogt dat 'er voor 't vertrek van 't Schip

een Imbargo bevolen werd , by gelegenheid van eenen Oorlog of Repre-
ffliüp'.
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faille, of anderfints, met het Land daar 't Schip naar toe moet, zal de
Certe-Parte gebroken weezen, zonder eenige fchade of kollen voor de eene

of de andere Party, en de Koopman zal de koften van het laaden en loflen

van zyne Goederen betaalen; maar zoo 't gefchil met een ander is, zal de

Cer te-Party dugtig zyn in alle haare Artikels.

VIII. Zoo de Haven flechts geflooten wordt, en de Schepen van hoo-

ger hand gearrefleerd of tegen gehouden worden voor een' tyd, zal de

Certe- Party dugtig blyven, en de Schipper en de Koopman zullen weder-

zyds het openen der Haven , en de vryheid van 'er uit te vaaren moeten
afwachten, zonder eenige eifchen van fchade aan beide kanten.

IX. Evenwel zal de Koopman op zyne eige koften zyne Goederen mo-
gen loflen, geduurende de Imbargo, of het Ikiten van de Haven, op
voorwaarde van dezelve weder te laaden , of den Schipper fchadeloos te

flellen.

X. De Schipper zal gehouden zyn, geduurende de Reize, zyne Certe-

Party, en andere nodige Aden raakende zyne Lading, aan boord te

hebben.

XI. Het Schip, zyn Want, TakelaadjCjCereedfchappen, de Vrachten
Goederen die het inheeft, zullen wederzydfch voor de conventiën van de

Certe - Party verbonden zyn.

XXVII. AFDEELING.
Fian CONNOSSEMENTEN of Vr ACHT-BrIE VEN.

I. ARTIKEL.
J^X-hE Connoflementen van Goederen aan boord gebragt, zullen gete-

kend moeten weezen door den Schipper of den Schryver van 't Schip.

II. Alle Connoflementen zullen bevatten de qualiteit, de quantiteit en 't

merk der Goederen, de Naamen der genen die dezelve gelaaden hebben,
en van die daar ze aan geaddreffeerd zyn , de Plaatfen van 't Vertrek en
die der Loflinge, de Naamen van den Schipper en 't Schip, en de Waarde
van de Vracht.

III. Alle Connoflementen zullen drie dubbel zyn, een zal 'er in de han-

den van den Laader blyven, een ander zal gezonden worden aan den Per-

D d d 2 foon
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foon daar de Goederen aan geaddrefleerd zyn, en de derde zalblyven in

handen van den Schipper , of van den Schryver van 't Schip.

IV. Vier-en-tvvintig uuren naa dat de Goederen gelaaden zyn, zullen-

de Kooplieden gehouden weezen de ConnoiTementen door de Schippers te

doen tekenen , en hun de Quitantiën van de Tollen, enz. voor hunne

Goederen ter hand ftellen , by poene van de fchade der verwylinge te be-

taalen.

V. Faflooren en anderen, Goederen ontvangende in de ConnoiTemen-

ten uitgedrukt, of in de Certe- Partyen, zullen gehouden zyn een Reci-

pis daar van te geeven aan de Schippers, als zy die eifchen, by poene

van alle kollen, fchade en verlies, en die der verwylinge, zoo wei als

andere.

V I. In geval van eenig Verfchil tufTchen ConnoiTementen gemaakt voor

dezelfde Goederen, zal dat, 't welk in handen van den Schipper is,au-

thentyc weezen , zoo hetzelve aangevuld is door den Koopman of zynen

Fadtoor,* en dat, 't welk in handen van den Koopman is, zal goed weezen ,.

aangevuld zynde door den Schipper.

*%
%?

XXVIII. AFDEELING.
Fan HUURE..

I. ARTIKEL.

D.'E Huur van 't Schip zal door de Certe -Party gereguleerd worden,

of door de ConnoiTementen , het zy het Schip gehuurd worde in 't geheel

oftendeele, voorde Reize of by de maand ,, uitdrukkende den Dragt, by
de Ton , by 't Gewigt of by 't Stuk , of anderfints.

I I. Zoo 't Schip gehuurd is in 't geheel , en de Huurder de volle Laa-

ding niet aan boord brengt, zal de Schipper geene andere Goederen aan

zyn boord mogen neemen zonder confent vanden Huurder, noch zonder

hem rekenfchap te doen van de Vracht.

III. Een Koopman de quantiteit der Goederen, by de Certe-Party ge-

meld, niet laadende, zal niet te min de volle Huur of Vracht betaalen als

of hy't gedaan had; en zoo hy meer Goederen laadt, zal hy Vracht van'c

overgelaadene betaalen*

IV. Een.
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IV. Een Schipper die zyn Schip verklaard van grooter Dragt te zyn
dan het in der daad is, zai de fchade draagen die de Koopman daar by
komt te lyden.

V. In de Verklaringe van den Dragt van 't Schip , zal het voor geeo
misrekening gehouden worden, zoo 'c verfchil geen veercigfte Deel te bo-

ven gaat.

V I. Zoo 't Schip gelaaden is by 't Stuk of by 't Gewigt , of by de Ton ,

mag een Koopman, die begeerig is zyne Goederen 'eruit te neemen voor
dat het vertrekt, zulks doen op zyne eige koften, de helft van de Vracht
betaaiende.

VII. Een Schipper mag desgelyks lofTen en op de Wal nederleggen alle

Goederen die hy in zyn Schip vindt, en buiten zyn weeten aan zyn boord
gebragc zyn, of de Vracht daar voor neemen volgens den hoogften Prys,
dien Goederen van die qualiteit betaalen.

Vin. Een Koopman zyne Goederen op de Reize loflende, zal

echter de volle Vracht betaalen, uitgenoomen hy zich genoodzaakt ziec

dezelve te loffen door toedoen van den Schipper.

IX. Zoo een Schip in zynen Koers wordt geftuit, of tegengehoudeiï
in de Haven zyner loffinge, door toedoen van den Koopman die het be-
vracht heeft, of zoo het gehuurd is voor de Uitreize en het Retour, eiï

ledig moet wederkeeren , zal de fchade der verwylinge en de volle Huur
evenwel aan den Schipper betaald worden.

X. Desgelyks zal de Schipper verantwoordelyk zyn voor de fchade vas
den Huurder, zoo, volgens het oordeel van Kundigen, het Schip in zy-
nen Koers geftuit of in eene Haven tegengehouden is geworden door toe^

doen van den Schipper.

XI. Zoo een Schipper genoodzaakt is zyn Schip te doen verftellen op
de Reize, zal de Huurder gehouden weezen of te wachten, of de ge-
heele Huur te betaalen, en zoo 't Schip niet weder uitgerust kan worden,,
zal de Schipper terftond een ander huuren ; en zoo hy 'er geen weet te

vinden , zal hy maar betaald worden naar gelang van het gedeelte zyner
Reize dat hy afgelegd heeft..

XII. Zoo de Koopman evenwel kan bewyzen dat het Schip , toen het
in. Zee ftak, onbequaam was om Zee te bouwen, zal de Schipper zyne
Huur verliezen , en de andere fchade en verlies betaalen,

B d d 5 XIli:.
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- X

I

T I. De Schipper zal uk de Contributie betaald worden voor de Vracht

van Goederen tot gemeene veiligheid over boord geworpen.

XIV. Desgelyks zal de Vracht betaald worden van Goederen welke de

Koopman genoodzaakt geweest zal zyn te vtrkoopen voor Viftualie, Re-

paratie , en andere hooge en dringende noodzakelykhedcn (een rekening

van hunne waarde door hem gehouden zynde) volgens d.n Prys daar de an-

dere vopr verkoft zyn ter Phiatfe daar 't Schip geloll tieeft.

XV. Zoo 't gebeurt dat de Koophandel verbooden wordt met eenig

Land daar een Schip naar roe moet, terwyl het op Reize is; zodanig dat

het met zyne Lading te rug keert, zal den Schipper flechts de Huur be-

taalt worden van de Reize derwaart, zelfs fchoon het voor de uit- en t'huis-

reize gehuurd was.

XVI. Zoo een Schip in den Koers zyner Reize gearrefteerd wordt door

een' Souverein, zal 'er geene Huur betaald worden geduurende den tyd

van het beflag, zoo 't by de maand gehuurd is; en geene vermeerdering

zoo 't gehuurd is voor de Reize : maar de Kost en Gage van 't Scheeps»

volk, geduurende de'detentie, zul voor Avary gehouden worden.

XVII. In geval de Perfoon daar de Goederen in het ConnofTement aan

geaddrefleerd zyn, weigert dezelve te ontvangen, mag de Schipper op de

Authoriteit van den Rechter eenige Goederen doen verkoopen voor zyne

Vracht, en de reft in een Pakhuis leggen.

XVIII. Geene Vracht zal betaald worden voor Goederen door Schip-

breuk vergaan , of genomen door Zeerovers of Vyanden; en in dit geval

zal de Schipper gehouden zyn te reftitueeren het gene hem voor-af betaald

is; 't en zy 'er eenig ander accoord gemaakt mogte weezen..

XIX. Zoo het Schip en de Goederen gerantfoeneerd worden, zalmen

den Schipper zyn'- Vracht betaalen tot de Plaats daar zy genomen zyn

;

en de heele Vracht zal hem betaald worden zoo hy dezelve brengt ter be-

Ilemder Plaatfe; hy tot het P^-antfoen mede contribiieerende.

XX. De Contributie voor het Rantfoen zal gemaakt worden volgens

prys courant der Goederen ter llaaife daar zy gelost worden, (de koften

daar afgetrokken ) en volgens het Totaal van het Schip en de Vracht,

daar aftrekkende de geconfumeerde Vicaiialie, en 't Geld verfchooten aan

't Scheepsvolk; weike desgelyks zullen contribueeren tot ontlaftinge van

de Vracht, naar gerade van 't gene him noch van hunne Gage toekomt.

XXI. Den Schipper zal desgelyks de Vracht betaald worden van
Goe-
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Goederen van Schipbreuk geborgen , als hy dezelve ter gededineerdc
Plaatfe brengt.

XXII. Zoo hy geen' Schip kan vinden om de geredde Gjederen
derwaart te brengen, zal zyne Huur oF Vracht hein maar betaald wor-
den naar gelang van 't gedeelte dat hy van de Reize heeft afgelegd.

XXIII. De Schipper zal de Goederen niet in zyn Schip honden by
gebrek van betalinge zyner Vracht, maar als zy gelost worden mag hy
derzelver wegvoeringe beletten , of dezelve doen arrelteeren in de Ligters

en Vlotfchuicen.

XXIV. De Schipper zal gepreferreerd worden voor zyne Vracht op de
Goederen die hy gelaaden heeft, zoo lang zy in 't Schip zyn, in Ligters

of op de Kaai; desgelyks zal hy geprefereerd zyn waar de Goederen ook
mogen we rzen, binnen veertien dagen naa dat zy afgeleverd zyn; mits dat

zy niet overgegaan zyn in de Pofleltie van een' derden.

XXV. Kooplieden mogen Schippers niet dwingen om voor hunne
Vracht aan te neemen Goederen die in Prys gedaald, of bedurven, of
befchadigd zyn door hun eigen toedoen , of by toeval.

XXVI. Zoo evenwel Goederen in fust vervat, gelyk Wyn, Olie,

Honig of andere Vochten, gelekt hebben zoo flerk dat de fust geheel of
fchier geheel ledig is ; mag de Koopman die ze gelaaden heeft dezelve dea
Schipper overgeeven voor de Vracht.

XXVII. Wy verbieden allen Makelaars en anderen, onder de hand
meer Vracht voor de Goederen te doen betaalen , dan in 't eerfbe Contra£l

of Certe- Party uitgedrukt is, by poene van honderd Livres, ea eene ge-
ilrenger flraffe , zoo zy 't verdienen.

XXVIII. Evenwel mag de Huurder van een geheel Schip, dat zy-

ne volle Lading niet heeft, andere Goederen in neemen om de Lading vol
te maaken, en de Vracht daar van voor zich zelven behouden»

XXIX AF-
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XXIX. AFDEELING.
Fan V Annmemen , en de Wedden van Scheepsvolk.

I. ARTIKEL.

A.̂LLE Accoorden tufTchen Schippers en hun Scheepsvolk zul'ea in

gefchrifc gebragt worden , 't welk alle voorwaarden zal behelzen ; of zy

zicU verhuuren by de maand, of voor de Reize, of op Vracht of Winst;

anderfmts zal de eed van den Matroos geloofd worden.

II. De Mairoozen zullen geene Goederen laaden voor hunne eige reke-

ning , onder voorwendfel van * Portas^e , noch anderfmts zonder Vracht

daar voor te betaalen , 't en zy 't in hun accord bedongen ware.

III. Zoo by faute van de Eigenaars , Schippers of Kooplieden , eene

Reiz.e wordt afgebroken voor 't vertrek van 't Schip , zal het Scheeps-

volk dat voor de Reize gehuurd is betaald worden voor den tyd die ver-

loopen is met takelen en uitruilen van 'cSchip, en diar en boven een vier-

de van hunne Gage krygen , en die by de maand aangenomen zyn zullen

naar proportie betaald worden , op de ordinaire lengte der Reize gelet

zynde: Maar zoo de Reize geftaakt wordt naa dat zv 'egostis, zalmen
't Scheepsvolk, voor de Reize gehuurd, hunne volle Wedde betaalen, en

aan die by de maand zyn aangenomen wat zy moeden hebben voor den

tyd dat zy airede gediend hebben , en daar en boven zoo veel zy nodig

hebben om te komen ter Plaatfe van waar het Schip vertrokken is; en

beide zullen zy betaald worden voor hun onderhoud tot dat zy daar

komen.

I V. In geval van een Verbod van Koophandel met de Plaats daar 't

Schip naar toe moet, voor den aanvang der Reize, zal mm geene Ga^e
verfchuldigd zyn aan eenige van de.Schiplieden , welke alleen betaald zullen

worden vo jr den tyd die 'er hefteed is met het Scinp uit te rullen : en zoo

'er zulk een Verbod gedaan wordt geduurende de Reize, zullen zy flechts

betaald worden voor den tyd dat zy gediend hebben.

V. Zoo 't Schip tegen wordt gehouden of gearrelleerd door eene Sou-

vereine Order, voor den aanvang der Reize, zal men aan 't Scheepsvolk

niets verfchuldigd zyn, 't tn zy alleen hunne Gage voor 't uitniflcn van 't

Schip;

* Porta,5C of Voenns^ , is eene zekere ruhrte in 't Scbif> . die in \''rankryk den Bootsgezellen

«ueriit toegeftaan, om iets voor iwme eige rtkening en riftco mtde te neemen.
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Schip; maar zoo op Reize, zullen die by de maand aangenomen zyn de
helft hebben van de Gage geduurende de detentie van 't Schip, en die

voor de Reize zyn aangenomen zullen betaald worden volgens hun ac-

cord.

VI. Zoo de Reize verlengd wordt, zal de Gage van de Schiplieden,

voor de Reize aangenomen , naar gerade vermeerderd worden ; en zoo zy
gewillig lollen in eene nader Haven dan die in 't Accord gemeld is, zal

himne Gage evenwel niet verminderd worden: maarzoo zy by de maand
gehuurd zyn , zullen zy in dit en in het eerfle geval betaald worden voor
den tyd dat zy dienen.

VII. En belangende Matroozen en andere, op Winst of Vracht vaa-
rende, die zullen geene Gage eifchen voor de uitrufting of fchade, zoo
de Reize geftaakt, vertraagd of verlengd wordt door een' Souverein, het

zy voor of naa het Vertrek van 't Schip, maar zoo het ftaaken, vertraa-

gen of verlengen der Reize voortkomt van de Bevrachters van 't Schip,
zuilen de Bootsgezellen en Matroozen deel hebben aan de koflen en fchade
den Schippers toegelegd, die, zoo wel als de Eigenaars, aan het Scheeps-
volk fchade zullen betaalen , indien zy oorzaak van de verhinderinge zyn.

VIII. Zoo 't Schip genomen wordt of Schipbreuk lydt, en Schip en
Goederen geheel en al verlooren zyn, zullen de Schiplieden geene Gage
vorderen; echter zullen zy niet weerom behoeven te geeven 't gene zy
vooraf genooten hebben.

IX. Zoo eenigdeel van 't Schip geborgen wordt , zal den Schiplieden de
Huure of Gage die zy te goede hebben betaald worden uit het Wrak dat

zy geborgen hebben.

X. Zoo een Schipper, een Bootsgezel voor de Reize afdankt zonder ge-
noegfaame reden , zal hy hem een derde van zyne Wedde betaalen ; en indien

naa dat de Reize begonnen is , zal hy hem zyne volle Gage geeven , mitsgaders

de koften betaalen om weder te keeren naar de Plaats van waar hy vertrok-

ken was; en dit zal hy den Eigenaars niet in rekeninge brengen.

XI. Zoo een Matroos of iemant anders van 't Scheepsvolk zich in

Scheeps-dienfl: quetft of bezeert, of ziek wordt op de Reize, zal zyne
Gage hem betaald, en hy geneezen worden op koften van het Schip; en
zoo hy gequecft word onder 't vechten tegen Zeerovers of Vyanden, zal

hy desgelyks op koften van Schip en Carga geneezen worden.

XII. Maar zoo hy zonder verlof naar de Wal gaat, en daar gequetft wordt,
zal hy niet verbonden worden op koften van Schip en Ladinge ; en hy

E e e mag
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mag gedimitteerd worden zonder iets meer te kunnen eifchen dan de Huur
of Gage die hem toekomt.

XIII. Den Erfgenaamen van een Zeeman by de maand gehuurd , en op
Reize ftervende , zal men zyne Gage betaalen toe aan den dag van zyn

overlyden.

XIV. De helft van de Gage van een Bootsgezel , gehuurd voor de Reize,

zal zynen Erfgenaamen toekomen , zoo hy op de uitreize komt te fterven »

en de geheele, zoo hy in de terug -Reize fterft: en zoo hy gevaaren heeft

op Wmst of Vracht, zullen zyne Erfgenaamen zyn volle aandeel trekken,

200 de Reize voor zyn dood begonnen is.

XV. De Gage van een Zeeman, gefneuveld in de verdediginge van 't

Schip zal ten vollen betaald worden, als of hy de gantfche Reize had uit-

gediend; mits dat het Schip veilig in behouden Haven kome.

XVI. Zeelieden in Schepen genomen en tot Slaaven gemaakt, zullen

van hunne Schippers, Eigenaars, of Kooplieden niets voor hun Rantfoen

te vorderen hebben.

XVII. Maar zoo een van hun (uitgezonden zynde ten diende van het

Schip) wordt genomen aan de Wal of op Zee, zal zyn Rantfoen betaald

worden op koften van 't Schip; en zoo hy uitgezonden was ten dienfte

van Schip en Carga , zal zyn Rantfoen door beide betaald worden , zoo

zy gelukkiglyk in behouden Haven komen : evenwel zal het geheel niet

meer beloopen dan drie honderd Livres behalven zyne Gage.

XVIII. Tcrflond naa de aankomst van het Schip, zal de Schipper

bezorgen dat de Sommen tot het Rantfoen van Slaaven verordend gere-

guleerd worden , en het Geld zal gedeponeerd worden in handen van den

voornaamften Eigenaar, die gehouden zal zyn het terftond tot dit gebruik

te doen dienen, by poene van vier maal de Waarde van 't gene aan hem
betaald is, ten behoeve van Schiplieden die in flaverny zyn.

XIX. De Vracht en 't Schip zullen inzonderheid verbintelyk zyn voor

de Gage der Schiplieden.

XX. De Wedden van 't Scheepsvolk zullen niet contribueeren tot eeni-.

Avarye, uitgenomen voor het Rantfoen van 't Schip.

XXI. Alles wat in deezen Tite! geordonneerd is van de Wedden en

Rantfoen van 't Scheepsvolk, en van 't verbinden en geneezen van Ge-

quetften en Zieken , zal ook plaats hebben voor de Officieren , en alle an-

deren die tot het Schip be;hooren. XXX,
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XXX. A FD E E LI N G.

Van Contraden fvan Bodemerye, enz.

I. ARTIKEL.

A..LLE Conrraften van Bodemery kunnen voor een' openbaaren Nota-
ris, of onder eene private handtekening gemaakt worden.

II. Men mag geld fchietcn op het Hol en de Kiel van een Schip, en
op zyn Want en '1'akelaadje, Ammunitiën en Provifiën, gezamentlyk of
afzonderlyk,' en op de geheele of eenig gedeelte der Ladinge, voor de

geheele Reize of voor een' bepaalden tyd.

III. Wy verbieden allen Perfoonen op hunne Schepen , of de Goederen
aan derzelver boord, meer geld op te neemen dan hunne weezendlyke
waarde is, by poene van, in geval van fraude, gehouden te zyn de geheele

Sommen te betaalen , niet tegenftaande het Schip mogte vergaan , of ge-

nomen worden.

IV. Wy verbieden desgelyks, op dezelfde penaliteit, eenig geld op te

neemen op de Huur voor de Reize die gedaan zal worden , of op de Wins-
ten die men by de Lading meent te doen, of zelfs op de Gage der Schip-

lieden , uitgenomen het gefchiede mee toeflemminge en in tegenwoordig-
heid van den Schipper , en onder de helft der voorgemelde Gage zy.

V. Daar en boven verbieden wy allen Perfoonen eenig geld te ver-

fchieten aan de Schiplieden op hunne Gage en Reizen op die maniere,

't en zy met toeflemminge en in tegenwoordigheid van den Schipper,

by poene van Confifcatie der geleende Sommen , en eene boete van vyftig

Livres.

VI. De Schippers zullen in hunnen naam verantwoordelyk zyn voor
het Totaal der Sommen door het Scheepsvolk met hun confent opgeno-
men, uitgenomen als zy de helft van hunne Gage te boven gaan, en dat

niet tegenftaande het vergaan of het neemen van 't Schip.

VII. Het Schip, Want en Takelaadje, Ammunitie en Provifiën, en
zelfs de Huur, zullen by preferentie ycrbintejyk zyn voor de betaling van
de Hoofdfomme en Rente van 't geld gefchooten op het Hol en de Kiel van
't Schip voor de behoeftigheden van de Reize en de Ladinge

Eee2 VIIL
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VIII- Die aan een Schipper geld geeven op Bodemery zonder confent

van de Eigenaars, als zy in de Plaats wooncn, zullen niet verder fecurï-

teit noch preferentie hebben op het Schip, dan voor het deel dat de

Schipper mag hebben aan het Schip en de Huur, fchoon het geld geleend

was om het Schip te takelen , of oai Proviüën te koopen.

IX. Evenwel zullen de Parten van de Eigenaars die weigerig zyn om
het Schip uit te ruften, verbintelyk zyn voor het geld den Schipper ge-

fchooten om het Schip uit te ruften en Provifiën te koopen.

X. Crediteuren voor geld van ouds fchuldig voor zulke dingen , zullen

niet in competitie komen met de genen die werkelyk geld geleend liebben

tot de laatfte Reize.

XI. Alle Contratten van Bodemerye zullen vernietigd weezen, naa 'c

geheele verlies der Effeften daar het geld op gelchooten was, zoo dit by

Toeval gefchied, en binnen de Tyden en Plaatfen daar in uitgedrukt,

XII. Niets zal voor een Toeval gehouden dat veroorzaakt is geworden

door de ondeugendheid der dingen zelfs , of door den fchuld van Eige-

naars , Schippers of Kooplieden , 't en zy 'er anders bedongen is in 't

Contra6t.

XIII. Zoo de tyd van de KifTco door 't Contraft niet geregeld is, zal

fiy duuren ten aanzien van het Schip, zyn Want en Takelaadje en Pro-

•vifiën van den dag dat het t'zeil gaat, tot dat het in de voorgenome Ha-
ven kome, en aan de Kaai gemeerd is ; en belangende de Goederen, zal

hy duuren van den oogenblik dat zy aan boord van 't Schip zyn gekomen

,

of gelaaden in den Ligter, om ze derwaart te brengen, tot dat zy aan de

Wal gekomen en gelost zyn , ter Plaatfe daar zy weezen moeten.

XIV. Een Perfoon Goederen ladende, en geld op Bodemerye op dezel-

ve opneemende, zal door 't vergaan van Schip en Lading niet bevryd zyn
van te betaalen, 't en zy hy doe blyken dat hy 'er voor zyne eige rekening

EfFeften in had van de waarde van 't dus opgenomen geld.

X V. Zoo evenwel de Perfoon die geld op Bodemerye opgenomen heeft j

doet blyken dat hy 'geene Goederen kon laaden tot de waarde van de ge-

leende Somme, zal het Contraèl (in geval van vergaan^ naar gerade ver-

minderd worden tot de waarde van de gelaadeEffefèen, en alles fubfifteeren

voor het Surplus; waar van de Leener de intreft zal betaalen, volgens prys
Courant van de Plaats daar het Contraft gemaakt is , tot de werkelyke betalinge

van hetCapitaal: en zoo 't Schip veilig aankomt, zal men de intreft alleen

verfchuldigd zyn, en niet de Zee-Winften van 't Surplus van de EfFe6len

«an boord gebragt,

XVL Die
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XVI. Die geld fchieten opBodemery, zullen, tot verligtinge van die

't neemen , contribu-eren in Avarye grode, gelyk Red^mptiën, Compo-
ficiën ,' Werpingen, Mailen en Kabels, gekapt tot de gemeene veiligheid

van Schip en Goederen; maar niet voor commune of gemeene Avary, dat

is te zeggen byzondere fchade die 'er kan gebeuren , uitgenomen als 'er

eenig Accord van het tegendeel is.

XV II. Evenwel, in geval van Schipbreuk, zal het Contrafl; van Bode'

merye gereduceerd worden tot de waarde der gcborge Goederen.

XVIII. Zoo 'er een Contrafc van Bodemerye en AfTurantie is op de-

zelfde Lading, zal de Uitleener of Bodemeriil geprefereerd zyn voor de
Afluradeurs op de Goederen van Schipbreuk geborgen, voor zyn Capitaal,

en niet verder.

XXXI. AFDEELINa
Van Assurantiën.

I. ARTIKEL..wY ftaan allen onzen Onderdaanen, zoo wel als Vreemdelingen , toe,

te Allureeren en te doen AfTureeren , in onze Staaten , de Schepen Goede-
ren en Effeélen , welke over Zee of bevaarbaare Revieren , overgevoerd
zullen worden; en Wy ftaan den AlTuradeurs toe eenen Prys te (lellen

voor welke zy voor 't gevaar willen inftaan en het op zich neemen.

II. De Contraólen geheeten Polken van AJJiirantie zullen in Gefchrifte

gebragt worden , en kunnen onder private Handtekeninge gemaakt worden.

lil. De Police zal bevatten den Naam en Woonplaats van den GeafTu-

reerden , zyne qualiteit, het zy Eigenaar of Faftoor, den Naam van 't

Schip en van den Schipper, dien der Plaats daar de Goederen gelaaden

zyn en van waar het Scaip vertrekt, waar het naar toe moet, en waar de
Goederen gelofl; moeten worden ; en desgelyks de Naamen van allePlaatfen

die het Schip moet aan doen, den tyd wanneer de Rillco zal beginnen en
eindigen, en de gealTureerde Sommen, Aq Premie of Koflen der AfTuran-

tie , de onderwerping der Partyen aan Goê-Mannen , in geval van gefchil

;

en in 't algemeen alle andere Voorwaarden die zy tuflchen hen zullen fti-

puléeren.

IV. Evenwel Goederen gelaaden in Europa naar de Havens van de

E e e 3 J=.evani
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Levant of de Kuflen van Barbarycn, en andere deelen van de Waereld,
mogen GeafTiireerd worden op alle Schepen zonder onderfcheidt, zonder

den Schipper of het Schip te noemen , mits dat de naam van den Perfoon

aan wien zy geaddrefleerd zyn in de Police uitgedruitt zy.

V. Zoo de Poüce den tyd van de rifico niet reguleert, zal hy geregu-

leerd worden gelyk de Contraflen van Bodemerye zyn, door het derde Ar-

.^•.kel der voorgaande Afdeelinge.

VI. Dep'smie, of koflen van Aflurantie, zal ten vollen betaald wor-

den by 't ondertekï.nen van de Police: doch zoo de Allurantie gedaan is

op Goederen voor de Vit- en t'Huis-reize, en 't Schip in de voorgenoome

Haven komende , daar geen R^toar gemaakt wordt, za! de Afluradeur een

derde van de premie reflituëeren ; ^t eü 7.y 'er een ander beding gemaakt

ware.

VII. AfTurantiën mogen gedaan worden op het Hol en KIe! van een

Schip, gelaaden of ledig, voor of geduurende de Reize, op de Proviüën

en de Goederen, gezamentlyk of aizonderlyk, gelaaden aan Boord van
eenig Schip, gewapend of ongeAvapend, alleen of in Compagnie, voor de

Uit- of i'ÜLiis-reize, voor de geheele Reize, of voor een' bepaalden tyd.

VIII. In Aflurantiën, op het Hol en de Kiel van 't Schip, op defzelfs

Want, Takclaadje , Ammunitiën en Provifiën, of op eenig gedeelte daar

van , zal de waardcering derzelve in de Police gedaan worden ; den Aflli-

radeur (in geval van fraude) echter toelaatende de Belanghebbers tenood-

zaaken om tot eene nieuwe waardeeringe over te gaan.

IX. Alle Zeevarende Lieden, Pafrao;iers en andere, mogende vryheid

hunner Perfoonen laatcn AlTureeren; en in dit geval moet de Police den

naam behelzen, het Land, Verblyf of Refidcniie, Ouderdom en Quali-

tcit der Perfoonen die zich zelfs doen AfTureeren; den naam van 't Schip,

van de Haven daar het uitzeilt, en van zyn laatft- Vertrek, de Somme die

.

betaald moet worden , in geval het genomen wordt , zoo wel voor het

Rantzocn als voor de kofttn van 't Retour f
aan wien het geld betaald zal

worden, en onder v/elke Penaliceit.

X. Wy verbieden alle AfTurantiën op de Leevens van Perfoonen.

XI. Evenwel mogen de genen die Slaaven loffen, op de Perfoonen die

zy Vry-koopen zullen, doen AlTureeren den Prys der Redemtie; welken

de AiTüradeurs gehouden zullen zyn te betaalen, zoo de Vry-gekofte Per-

foon weer genomen of gedoodt worde, of verdrinkt op zyn Retour, of zoo

hy eenigen anderen dan een' natuurlyken Dood , komt te fterven.

XIL
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XII. Vrouwen mogen zich Wettiglyk verbinden, en haare Vaderlyke

Goederen aliëneeren voor de Redempcie haarer Mannen.

XIII. Ieder, die, op de verweigeringe van de Vrouwe, en onder Au-
thoriteit van den Rechter, geld fchiet toe Rantzoen van haaren Man, zal

op des Mans Goederen voor de Vrouw geprefereerd zyn, uitgenoomeu

voor de reftitutie van haar Patrimonium.

XIV. Minderjarigen mogen desgelyks met advys van hunne Maagen,
zulke Obligatiën aangaan om hunne Vaders van Slaverny vry te Koopen

,

zonder eenige mogelykheid van herrotpinge.

XV. De Eigenaars en Schippers van Schepen, zullen geen van beide de

Huur van hunne Schepen voorshands doen AlTureeren; noch de Kooplie-

den de Winllen die zyby hunne Goederen met;nen te doen; noch de Boots-

gezel zync Gage.

XVI. Wy verbieden allen Perfoonen die geld op neemen op Bodeme-
rye , het zelve te doen verzekeren , by poene van Nulliteit der AlTurantie

en LyfftrafFe.

XVII. Wy verbieden desgelyks, by posne van Nulliteit, den genen

die geld op Bodemery fchieten de voordeelen van de geleende Som te doen.

AlTureeren,

XVIII. De Perfoonen die hunne Goederen doen Aflureeren, zullen al-

toos het gevaar loopen van hei tiende deel der EiFcften die zy laaden , 't

en zy'er eene pofitive clauful in de Police is, verklaarende dat hun voor-

neemen is het geheel te laaien Allureeren.

XIX. En zoo de Geaffiireerden in 't Schip zyn, of zoo zy Eigenaars'

zyn, zullen zy evenwel de Rifico van een tiende loopen , fchoon zy ver-

klaaren dat zy 't geheel denken te doen AlTureeren.

XX. De Afluradeurs mogen by anderen de Effeflen die zy Geaflureerd

hebben doen Re-aiTureeren; de GeafTureerde mag desgelyks de premie
der AlTurantie, en de folvabiliteit der Afluradeurs doen AlTureeren.

XXI. De Premie der Re-Aflurantie mag kleinder of grooter zyn dan
die van de Afliirantie.

XXII. Wy verbieden te doen AfTureeren ofte Re-AlTureeren eenipe Ef-

fenen boven hunne waarde, bv één of verfcheide Polleen, by poene van

nulliteit der Affurantie , en confiscatie der Goederen.

XXIIL
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XXIII. Zoo 'er evenwel , zonder bedrog, een Police gemaakt was bo-

ven de waarde der Goederen die gclaaden zyn, zal zy fubfifteeren voor de

waarde der Goederen : En in geval van Verlies, zullen de AlTnradeurs

verbonden zyn elk voor de Som die hy Geaflureerd heefc, en desgelyks hec

furplus van de Premie reftituëeren , flechcs een haif per cent behoudende.

XXIV. Zoo 't gebe'.irt dat 'er verfcheide Policen zyn , desgelyks zonder

bedrog gemaakt , en de eerfle de waarde der Goederen behelR, zal zy al-

leen fubfifteeren , en de andere Afluradeurs zullen aan de AfTurantie niet

gebonden zyn , maar de premie wcdergeeven, Hechts een ha.ïï per cent be-

houdende.

XXV. Ingevalle de eerde Police niet beloopt de waarde der gelaade

Goedéren, zullen de Afluradeurs van de tweede aanfpreekelyk zyn voor 't

furplus; en zoo 'er EfFeélen gelaaden zyn ter waarde van de Aflurancie,

zal, in geval van Verlies vaneen gedeelte van dezelve, het betaald wor-

den door de Afluradeurs daar in gemeld tot zoo veel per Livre * der Som-
men daar zy geïnterrefllerd in zyn.

XXVI. Alle verlies en fchade op Zee gefchiedende door Onweer Schip-

breuk, aan den grond te raaken, Overzeilinge, verandering van Koers

der Reize of Schepen , werping , brand , neemen , fl:eelen , ophouding
door Oorlogsdeclaratiën van Vorfl;en, reprefaille, en in 't algemeen alle

andere toevallen ter Zee, zullen ter rifico van de AlTnradeurs flaan.

XXVII. Evenwel zoo de verandering van de Koers, Reize of Schip,
gefchiedt op bevd van de Geaflaareerden , zonder toefl:emming van de Af-

furadeurs, zullen deeze van de rifico ontflaagen zyn; 't welk ook plaats

zal hebben in alle andere verliezen en fchade by de Geafllireerden toeko-

mende; ook zullen de AfTuradeurs de premie niet behoeven weder te gee-

ven , als de tyd van hunne rifico zyn aanvang heefc genomen.

XXVIII. Ook zullen de Afluradeurs niet gehouden zyn de verliezen en de

fchade te draagen , die aan Schepen komen door de faut of by toedoen van

den Schipper en de Bootsgezellen , 't en zy zy zich door de Police verbon*

den hebben voor de malverfatie van den Schipper.

XXIX. De bedervingen , verminderingen en verliezen , doordeflecht-

heid der Goederen zelfs gefchiedende , zullen niet ten lafl;e der AflTuradeurs

komen.

XXX. Ook zullen de rechten van Paspoorten , Vifitatiën, Declaratiën

,

Loots-

* De Franfchen rekenen in biime Calcttlatien gemeenlyk zoo veel per Livre, als wy doen

per cent.
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Loots- en Ankergelden , of eenige andere op Schepen of Goederen gelegd

,

hun niet aangaan.

XXXI. De Goederen aan Lekkaadje onderworpen zullen in de Police uit-

gedrukt worden; zoo niet, zullen de Afluradeurs niet aanfpreekelyk zyn
voor 't verlies dat 'er aan komt door onweer , uitgenomen als de Afluran-

tie gedaan is op Recouren van vreemde Landen.

XXXII. Zoo de AfTurantie van Goederen afzonderlyk is gedaan op ver-

fcheide Schepen uitgedrukt, en de geheele Lading in een Schip gedaan
wordt, zal de Afluradeur flechts de rifico loopen van de Som GeafTureerd

op het Schip daar de Goederen in geladen zyn , zdfs fchoon alle de ande-
re gezamentlyk quamen te vergaan ; en hy zal de premie van het furplus

xeftituëeren , flechts een h3.\ï per cent behoudende.

XXXIII. Wanneer de Schippers en Patroonen de vryheid hebben van
verfcheide Havens in de Levant aan te doen , zullen de AfTuradeurs het ge-
vaar niet loopen van de EiFeélen die aan de Wal zullen zyn, fchoon zy
verordend zyn voor de Lading die zy Geafliireerd hebben , en 't Schip in

de Haven is om dezelve aan Boord te neemen , 't en zy 'er eene uitdrukke-

lyke claufel daar voor in de Police is.

XXXIV. Zoo de AfTurantie gedaan is voor een bepaalden tyd, zonder

de Reize uit te drukken , zal de Afluradeur naa verloop van dien tyd ont-

ilaagen weezen , en de Geafliireerde mag zyne Goederen op nieuw doen
AflTureeren.

XXXV. Maar zoo de Reize in de Police uitgedrukt is, zal de Afllira-

deur het gevaar dergantfche Reize loopen; op voorwaarde evenwel, dat,

zoo zy den bepaalden tyd te bovengaat, de premie naar gerade zal ver-

meerderd worden; en de Afluradeur zal niets refhiruëeren zoo de Reize
vroeger eindigt.

XXXVI. De Afluradeurs zullen van de rifico ontflaagen zyn, zonder
de premie te verliezen, zoo de Geaflureerden , zonder hun confent, het

Schip zenden naar eene Plaats verder afgelegen dan die in de Police uitge-

drukt is, fchoon in denzelfden Koers: doch de Aflurantie zal haar volle

effeil hebben , zoo de Reis flechts verkort wordt.

XXXVII. Zoo de Reize geheel gefl;aakt wordt voor 't Vertrek van 't

Schip, alfchoon by toedoen van den Geafllireerden , zal de Aflïirantie te

niet gedaan blyven; en de Afluradeur zal de premie geheel wedergeeven,
uitgenomen een hzlf per cent.

XXXVIII. Wy verklaaren voor nul en geender waarde alle Afluran-

F f f tien
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tien gedaan naa 't verlies of de aankomfl der Geafïïireerde Effeften, zoo

de Geafllireerde w'A of kon w?ecen het verlies, of de Affliradeur de aan-

komfl der Geaflureerde Goederen , voor het tekenen der Police.

XXXIX, De Geaflureerden zullen geprefumeerd worden van 't verlies

geweeten te hebben , en de Afluradeurs van de aankomfl: der GeafTureerde

Goederen , zoo men bevindt dat de tyding daar van voor het tekenen der

Police kan gekomen zyn van de Plaats van 't verlies of de aankomfl: van 't

Schip tot die daar de Police getekend is ,• anderhalf myl per uur daar toe

geevende , zonder Prejuditie voor alle andere bewyzen die bygebragt zul-

len mogen worden.

XL. Evenwel zoo de Affurantie gedaan is op goede of quaade tydinge,

zal zy in weezen blyven ; uitgenomen zoo men met andere bewyzen dan

die van anderhalf myl per uur kan aantoonen , dat de Geaflureerde wifl

van 't verlies, of de AlTuradeur van de aankomil van 't Schip, voor het

"tekenen der Police vanAlTurantie.

XLI. Ingeval van bewys tegen den GeafTureerden , zal hy den AlTura-

deur weder geeven 't gene hy van hem ontvangen heeft, en hem de pre-

mie dubbel betaalen ; en zoo 'er bewys is tegen den Affuradeur , zal hy des-

_gelyks veroordeeld worden tot reHitutie van de premie, en het dubbel aan

Üen GeafTureerden te betaalen.

XL II. Wanneer de GeafTureerde tyding krygt van het verlies van het

GeafTureerde Schip of Goederen , van 't aanhouden van 't zelve door eeni-

gen Vorfl, en andere toevallen daar de AfTuradeurs belang in hebben; zal

hy gehouden zyn hun daar terftond kennis van te doen geeven , of aan den Per-

foon die de Police voor hem getekend heeft, met Proteftatie van zyne ces-

fie te zullen doen in tyd en plaatfe.

XL III. Evenwel kan de GeafTureerde, in plaatfe voor Proteflatie, op
den zelfden tyd zyne cefTie doen , en den AfTuradeur doen fommeeren om
de GeafTureerde fommen te betaalen , binnen den tyd gefield in de Police.

XLIV. Zoo de tyd van betalinge in de Police niet vaflgefleld is, zul-

len de AfTuradeurs gehouden zyn de AfTurantie te betaalen binnen drie maan-

den naa de aanzegging.

XLV. In geval van Schipbreuk, of vafl raaken, mag de GeafTureerde

trachten de verongelukte Goederen te bergen , zonder prejuditie van zy-

ne cefTie, welke hy in tyd en plaatfe mag doen j en van 't rembourfement

zyner koflen, aangaande welke hy op zyn woord geloofd zal worden, tot

de waarde van de geborge EfTe6ten,

. XLVL
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XLVI. Daar zal geene ceflie gedaan worden 't en zy in geval van genoomen
of vaftgeraakc te zyn, of opgehouden te worden door een Vorft, of het

geheele verlies der GeafTiireerde Goederen ; alle andere fchaden zullen

iTiaar voor Avery gehouden en gereguleerd worden tuflchen de AflUradeurs

en de Geaffureerden , naar gerade van hunne Intreften.

XLVI I. Niemant mageene ceflie doen van een Part; het ander behou-

dende; noch niemant Avery eifchcn, 't en zy zy één ten honderd te bo-

ven gaa.

XLVI II. CelTIën, en alle eifchen van de nakominge van eene Police,

zullen den AfTuradeurs gedaan worden binnen de zes wecken naa de tyding

van 't verlies gefchied op de Kuften derzelfde Provincie daar de Affuran-

tie gedaan is; en voor .die in andere Provinciën onzes Koningkryks ge-

beuren, binnen drie Maanden; op de Kuften van England , Vlaanderen en

Holland, vier Maanden; op die va.n Spanje, Italiën, Portugal, Barbaryetif

Mofcoviè'n en Noorwegen , eenjaar; op de Kuften van America, Braziliën,

Guiné en andere verre afgelegen Landen , twee Jaaren ; en die tyd verftree-

kenzynde, zullen de AlTuradeurs niet langer ontvangkelyk zyn in hunne
eifchen.

XL IX. In geval van eenig Schip , door eenigen Vorft op- en tegenge-

houden, zal de ceflie niet gedaan worden dan zes Maanden daar naa, zoo

't Schip ophouden wordt in Europa of Barbaryen ; en een Jaar in verder

Landen ; te rekenen van den dag dat het den Afïïiradeur bekend gemaakt
is: en in dit geval zal de excepde tegen de AflTuradeurs, in 't voorgaande
Artikel gemeld , flechcs beginnen van den dag dat zy daar hebben kun-

nen ageeren.

L. Zoo evenwel de Goederen , dus opgehouden of gearrefteerd bederflyk

zyn, mag de ceflie gedaan worden, 'naa zes Weeken, zoo zy opgehouden
worden in Europa of Barbaryen ; en naa drie Maanden in een verder Land j

te rekenen van den dag dat de aanhouding den AfTuradeurs aangezegd is.

LI. De Geaflureerden zullen gehouden weezen geduurende dit uitftel,

en tufll:hentyden hun uiterfte beft te doen om de opgehoude Goederen van
Arreft te ontheffen ; en de AflTuradeurs zullen dit zelfs mogen doen , zoo 't

hun behaagt.

LII. Zoo een Schip wordt opgehouden op ons bevel, in eenige Haven
van ons Koninkryk, mag de GeaflTureerde om dat Arreft zyne Effeólen

niet cedeercn aan den AlTuradeur.

LUI. De Geafljjreerde , als hy zyne ceflie doet, zal gehouden zyn te

verklaaren alle AflTuraniiën die hy heeft doen doen , en het geld genomen
Fff 2 op
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op Bodemery op de Geaflureerde Goederen ; by poene van beroofd te zyr,

van het beneficie der AlTuranciè'n,

LI V. Zoo de Geaflureerde eenige Afllarantiè'n of Contraften van Bode-

mery heelt, welke, met die hy verklaart, de waarde van de Geaflureerde

Goederen te boven gaan ; zal hy beroofd zyn van het beneficie der Aflïi-

ranciën, en gehouden zyn de opgenome Sommen te betaalen, niet tegen-

flaande het verlies of het neemen van 't Schip.

LV. En zoo hy procedeert om betaling der Geafllireerde Sommen'
boven de waarde zyner Effe6ten, zal hy wyders exemplaarlyk gefl;rafc

worden.

• LVI. De Afluradeurs der Ladinge zullen niet gehouden zyn de Sommea
door hen GealTureerd te betaalen boven de waarde der Effeóten , waar van

de Geaflijreerde de Lading en 't verlies bev/yfl'.

LVIL De jufl:ificative A6len * van de Lading en 't verlies der Geaflu-

reerde EH'eèten , zullen den Affuradeuren geïnfinueerd worden terftond naa

de ceflie, en voor dat zy in rechte beu-okken zyn om de betaling der Ge-
aflTureerde Sommen.

LVin. Zoo evenwel de Geaflïireerde geen tyding krygtvan zyn Schip,

mag hy , naa verloop van een Jaar ( te rekenen van den dag van 't ver-

trek) voorgemeene Reizen , en van twee Jaaren voor lange Reizen, zyne

ceflTie doen aan de Afliiradeurs, en betaling eifchen, zonder eene Attefta»

tie nodig te hebben om 't verlies te certificeeien.

LTX. Reizen van Vrankryk naar Mo/cowë«, Groenland, Canada; Terre-

Neiive, en andere] Kuften en Eilanden van America, tot Caap Verde en de
Kufl:en van Giiiné, en alle andere Plaatfen aan gene zyde van de Tropici,

zullen voor lange Reizen gehouden worden.

LX, Naa dat de cefl[ie geïnfinueerd en genotificeerd is, zullen de Ge-

aflureerde EfFeften aan den Afluradeur behooren ; die, onder voorwendzeï

van het Retour vm 't Schip, de betaling der Geaflfureeide Sommen niet

mag uitftellen.

LXL De AflTuradeur mag alle bewyzen inbrengen die hy kan tegen de

dugtigheid der Attefl:atiën ; doch hy zal des niet tegenfl;aande by provifie

gecondemneerd worden om de Geaflureerde Sommen te betaalen j fecuri-

teit geseeven zynde door hen aan welke hy dezelve betaalt.

LXIL
* Daar door worden verflaan ConnofTementen , en andere Certificaten , Papieren e»

vereifchte Schriften.
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LX II. Een Schipper, Goederen doende laaden aan boord vanzyn eigen

Schip voor zyne eige rekening om geallureerd te worden, za!, in geval

van verlies van dezelve, den inkoop van dezelve moeten bewyzen, en

een Connoflement te berde brengen ondertekend door den Schryver eu
den Stuurman.

LXIII. Alle Schipgezellen en andere, die Goederen uit vreemde Lan-

den zullen brengen , welke zy hebben doen AlTureeren in Frankryk , zul-

len verplicht weezen het Connoflement te laaten in handen van den Fran-

fchen Conful of van zyn Kancelier, zoo 'er een in de Plaats is, en zoo

niet, in handen van een aanzienlyk Koopman van de Franfche Natie.

LX IV. De waarde der Goederen zal beweezen worden met de Boe-
ken of de Fafturen ; anders zal de waardeering daar van gedaan worden
volgens Prys courant van de Plaats en den tyd dat zy gelaaden zyn; alle

rechten en laflen om dezelve aan boord te krygen daar in fluitende ,• 't en
zy de waarde in de Police uitgedrukt is.

LXV. Zoo 'er Aflurantiën gedaan worden op Retouren van een Land
daar de Handel alleen by mangelinge wordt gedreeven , zal de taxatie van
de Waaren der Retouren gedaan worden volgens de waarde der Goederen
in ruilinge gegeeven; de Koften van hun Tranfport influitende.

LXy I. In geval van neeminge, mogen de Geaflureerden hunne EffeCo

ten redimeeren zonder order van de Alfuradeurs , zoo zy hun geen advys
daar van kunnen geeven; maar zy moeten hun fchriftelyk kennis geeven
van de Compofitie die zy gemaakt hebben.

LXVII. De Aflliradeurs mogen de Compofitie tot hun voordeel nee-

men, naar gerade dat zy geïnterrefleerd zyn; en in dit geval zullen zy
gehouden weezen tern:ond hunne Declaratie te doen van werkelyk te con-
tribueeren tot de betalinge van het Rantfoen , en het hafard van 't Retour
te loopen ; of anders de door hen geafl'ureerde Sommen te betaalen, zon-
der eenige pretenfie te hebben op de geranfoeneerde Goederen.

LXVIII. Wy verbieden allen Opftellers van Poücen , Klerken van
Aflurantie - Kamers , Notarifl'en, Makelaars en anderen , eenige Policen te

doen ondertekenen daar eenig blanco in is gelaaten, by poene van alle

fchade en koften ; en desgelyks eenige op te ftellen daar zy zelf direft of indi-

refl: belang in hebben door hen zelf, of door geïnterponeerde Perfoonen;
of eenige ceflie of recht van Geaflureerden over te neemen , by poene van
vyf honderd Livres voor de eerfte maal , en in geval, van Relaps , van be-
rovinge hunner bedieningen; welke Penaliteiten geenfints gemodereerd
zullen mogen worden.

Fff 3 l^miX^



414 ZEE-RECHTEN EN ORDONNANTIEN
LX IX. Desgelyks gebieden wy onder dezelfde Penaliteiten , een Re-

giller te hebben op ieder blad genommerd en gemerkt door den Lui-

tenant der Admiraliteit , en daar de Policen die zy opftellen te regis-

ireeren.

LXX. Wanneer de Police eene Onderwerping aan Goê-Mannen be-

helft, en een van de Partyen begeert voor de Goê-Mannen te gaan alvo-

rens 'er gefchil ontflaat , zal de andere Party daar in moeten confenteeren

;

of anders zal de Rechter voor den weigerigen nomineeren.

LXXI. Binnen acht dagen naa de nominatie der Goê-Mannen, zullen

de Partyen hun de A6ten en Gefchriften ter hand flellenj en binnen achc

volgende dagen zullen zy daar Vonnis over (tryken.

LXX II. De Sententiën van Goê-Mannen zullen geapprobeerd worden

in 't Hof der Admiraliteit, binnen wiens Jurisdidlie zy uitgefproken zyn:

en wy verbieden den Rechter onder dat voorwendfel eenige kennis van

de Zaak te neemen, by poene van nulliteit, en van alle de kollen en fcha-

den der Partyen.

LXXI II. Appellen van Sententiën van Goê-Mannen en Approbatiën,

zullen gebragt worden voor onze Parlements Hoven , en niet worden ont-

vangen voor dat de Penaliteit in de Clauful der Onderwerpinge vervat be-

taald zy.

LX XIV. Sententiën van Goê-Mannen mogen ter uitvoer gebracht

ivorden , in weerwil van de Appellen ; fecuriteit gegeeven zynde voor den

Rechter die ze geapprobeerd heeft.

XXXII. AFDEELING.
Van AVARYEN.

I. ARTIKEL.

A..LLE extraordinaire Koften der Schepen en hunne Ladingen
, geza-

mentlyk of afzonderlyk, en alle fchade die 'er aan gefchiedt van den tyd

van hun laaden en vertrek, tpt hunne aankomst en loflen, zal voor Ava-
rye gehouden worden.

II. De extraordinaire Koften van 't Schip alleen, of van de Goederen
alleen , en elk in 't byzouder overkomende , zullen Sim^sU of Commune

Avaryen
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Avaryen zyi:(; en de extraordinaire Koften betaald, en fchaden geleeden

voor 't gemi-ene welzyn en veiligheid van Schip en Goederen, zullen Al-'

gemeene Avdry of Avary GroJJe weezen.

III. ï)e Commune Avaryen zullen gedraagen en betaald worden door den

Eigenaar der Dingen die fchade lyden, of de Koften veroorzaaiien ; maar

de Avary GrofTe zal komen op de Schepen en Goederen zoo veel^frLivre,

naar gerade van hunne waarde.

IV. Het verlies van Kabels, Ankers, Zeilen, Maften en Touwen ver-

oorzaakt door Onweer of eenig toeval op Zee, en fchade aan 't Schip
overkomende by faut of verzuim van den Schipper of Schipgezellen, by
gebrek van de Luiken dicht toe te doen , hec Schip te meeren , zich van
goede Takelaadje en Touwen te voorzien, of anderfints zyn Commune
Avaryen, en zullen gedraagen worden door den Schipper, Schip en Vracht.

V. Schade komende aan de Goederen door hunne eige flechtheid , On-
weer, Neeming, Schipbreuk, of aan den Grond te raaken; de Koften, be-

taald om dezelve te bewaaren en te bergen, en de rechten , Belaftingen en
Tollen , zyn desgelyks Commune Avaryen voor rekeninge van hunne Ei-

genaars.

VI. Dingen by compofitie gegeeven aan Zeerovers, voor Rantfoen

van 't Schip en Ladinge; die welke in Zee geworpen worden , Maften of

Kabels gebroken of gekapt, Ankers en andere Effeólen geabandonneerd

voor de gemeene veiligheid ; fchade gedaan aan Goederen in 't Schip bly-

vende,door 't uitwerpen van andere ;'c verbinden en geneezen van Scheeps-

volk in 't verdedigen van 't Schip gequetft, en de Korten van 't ligten in 't

inkomen van eene Revier of Haven, of om het Schip vlot te krygen,

zullen Avary GrofTe zyn.

VII. Het onderhoud en de Huur van Zeelieden vaneen Schip opge-

houden van hooger Hand, zullen desgelyks Avary groffe weezen , zoo 't

Schip gehuurd is by de maand; maar indien voor de Reize, zullen zy ge-

draagen worden door 't Schip alleen , als Commune Avary.

VIII. Het Lootsgeld , en Inkorten om in of uit eene Revier te komen,
Zyn kleine Avaryen ; een derde te betaalen door 't Schip en de andere twee

door de Goederen.

IX. De Rechten voor de Paspoorten, Cherche of Vifltatie, Declara-

tie, Ankergeld, Boeyen en Zee -Bakens, zullen voor geene Avaryen ge-

houden , maar betaald worden door den Schipper.

X. In geval van overzeilinge van Schepen , zal de fchade gelykelyk ge-

draagen
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draagen worden door de geenen die ze gedaan en geleeden hebben , hec

zy in de Koers , op eene Rede , of in eene Haven.

XI. Zoo de fchade veroorzaakt worde door een van beide de Schippers,

die zal ze boeten.

XXXIII. AFDEELING.
Kan JVerpingen en Contributiën.

I. ARTIKEL.

^^00 by Storm , of vervolging van Zeerovers of Vyanden , de Schip-

per zich verplicht acht om een gedeelte van zyne Lading over boord te

werpen , zyn Mast te kappen of te breeken , of zyne Ankers te verlaaten

;

moet hy den raad ianeemen van de Kooplieden en de voornaamfte Schip-

gezellen.

IL Zoo zy van gevoelen verfcheelen , zal dat van den Schipper en

Schipgezellen doorgaan.

III. Het Scheeps - Gereedfchap , en andere dingen die minst nodig,

zwaartft en van de rainfle waarde zyn , zullen eerfl over boord geworpen

worden ; en daar naa de Goederen tuiïchen Deks : Evenwel moet alles ge-

daan worden op bevel van den Schipper, met advys van de Schipgezellen.

IV. De Schryver, of die anders zyne bediening waarneemt, zal de

Deliberatie te boek brengen, zoo draa het doenlyk is; en hy zal dezelve

doen ondertekenen door de genen die geflemd hebben , anderfints zal hy

de reden melden waarom zy niet tekenden ; en zal zoo net als hy kan reke-

ning houden van de Goederen over boord geworpen.

V. In de eerfle Haven die 't Schip aandoet, zal de Schipper verklaaren

voor den Rechter der Admiraliteit, zoo 'er eene is , en zoo niet, voorden

gewoonen Rechter, de reden van zyne Werpinge, van 't kappen of bree-

ken zyner Maften , of 't verlaaten van zyne Ankers ; en zoo 't een vreemd

Land is daar hy aankomt , zal hy die verklaring doen voor den Franfchen

Conful.

VI. De Schipper zal zorg draagen om een rekening op teftellen van

ichade en verlies, ter Plaatfe daar 't Schip gelofl is j en de Goederen over

boord
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boord geworpen, mitsgaders die behouden zyn, zullen gewaardeerd wor-

den volgens derzelver Prys courant ter gemelde Plaacfe.

VII. De verdeeling voor de betalinge van fchade en verlies, zal ge-

maakt worden over de verloore en behoude Goederen , en over de helfc

van 't Schip en de Huur, tot zoo veel pfr Livre, over eenkomftig met
hunne waarde.

VIII. Om des te beter te kunnen oordeelen van de qualiteit der Effec-

ten die over boord zyn geworpen, zullen de Connoflementen, en Faóturen

(zoo 'er eenige zyn) te berde gebragt worden.

IX. Zoo de qualiteit der Goederen verkeerd opgegeeven is in de Con-
noffementen, en zy bevonden worden van grooter Waarde te weezen dan
zy door den Koopman die ze gelaaden heeft gezegd zyn , zullen zy , zoo
zy behouden blyven, betaalen naar gerade van hunne weezendlyke waarde:
doch zoo zy verlooren gaan zullen zy maar betaald worden volgens de
ConnofTementen.

X. En zoo in tegendeel de Goederen bevonden worden van eene flech-

ter hoedanigheid, en behouden zyn, zullen zy echter contribueeren vol-

gens de Declaratie ; en zoo zy geworpen of befchadigd worden, zullen

zy niet hooger dan naar hunne waarde worden betaald.

XI. De Ammunitie, en Provifiè'n, en Zeemans- Klederen en Wedden
zullen niet contribueeren tot de Werpinge ; maar de geworpe Goederen
zullen by Contributie betaald worden uit de andere Effeólen.

XII. Effe6len daar geen ConnofTement van is, zullen, fchoon over
boord geworpen , niet betaald worden ; maar zoo zy behouden blyven

,

zullen zy niet te min contribueeren.

XIII. Daar zal geene Contributie geè'ifcht worden tot betalinge van
EflFeften die op het Dek waren, zoo zy over boord geworpen of befcha-

digd worden door de Werping ; den Eigenaar zyn verhaal tegen den
Schipper accordeerende : doch zoo zy behouden blyven zullen zy evenwel
contribueeren.

XIV. Ook zal 'er geene Contributie gemaakt worden voor fchade aan 't

Schip gekomen ; 't en zy dezelve met opzet is gedaan om de Werping te

faciliteeren , of gemakkelyk te maaken.

XV. Zoo de Werping het Schip niet redt, zal 'er geene Contributie

gedaan worden; en de Goederen die van Schipbreuk geborgen zyn, zul-

G g g len
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len in geenerhande wyze verbonden zyn tot de betalinge van 't verlies en
de fchade van die over boord geworpen of befchadigd zyn.

XVI. Maar zoo 't Schip , eens gered zynde door de Werping , zynen .

koers vervolgende , naderhand verloren gaat; zullende Eft'eclen die behou-

den zyn tot de Werpinge contribueeren , volgens hunne waarde , en den

Haat daar zy in zullen weezen , de Kosten daar eerfl; afgetrokken zynde.

XVII. De geworpe Effe6len zullen in geenerlei geval contribueeren tot

de betalinge van fchade, gefchiedende, naa de Werping, aan de Goederen

die behouden zyn ; noch de Goederen tot de betalinge van liet Schip , zoo

't verlooren gaat , of gebroken wordt.

XVIII. Evenwel zoo 't Schip opengebroken wordt op de deliberatie vaa
de voornaamfte mannen van de Schipgezelien , en van den Koopman, zoo

'er een is, om 'er de Goederen uit te neemen, zullen zy in dat geval con-

tribueeren tot de reparatie van de fchade aan 'c Schip gedaan , om 'er de-

zelve uit te neemen.

XJX. In geval van verlies van Goederen, gedaan aan Boord van eeni-

ge Bark, om een Schip eenige Revier invarende te ligten, zal 't geheele

Schip en Lading dezelve vergoeden.

XX. Maar zoo 't Schip vergaat met de reft van zyne Ladinge, zal 'er

geene vergoeding gedaan worden door de Goederen in Barken gedaan

»

alfchoon zy veilig in hunne Haven komen.

XXI. Zoo de Eigenaars van Goederen die contribueeren moeten, wei-

geren hun aandeel te betaalen, mag de Schipper tot fecuriteit der Contri-

butie, houden of door authoriteyt van de Rechter Goederen verkoopen,

tot de waarde van hunne gemelde aandeelen.

XXII. Zoo , naa de vergoeding , de Eigenaars van de EfFe6len die over

Boord geworpen zyn, dezelve weder bekomen , zullen zy gehouden wee-

zen den Schipper te refbicueeren het gene zy van de Contributie ontvan-

gen hebben ; daar aftrekkende de fchade die aan hunne Goederen geko-

snen is door de Werping, en de Kosten die zy gedaan hebben om dezelve

weder te krygen.

XXXIV. AF-
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XXXIV. AFDEELING.
Van P R Y z E N.

I. A R T I K E L.

N._ 1

1

EM ANT zal een Schip ten Oorloge uitruften , zonder eene Com-
miffie van de Admiraliteic.

I r. Die CommilTien krygen om Schepen ten Oorloge uic te Ruften , zul-

len gehouden zyn dezelve te doen regiflreeren in 't Admiraliteics Comptoir,

daar het Schip uitgerufb wordt, en fecuriteit te geeven voor de Somme van

vyftien duizend Livres; welke ontvangen zullen worden door den Luite«

nant der Admiraliteit, in tegenwoordigheid van onzen Procureur.

III. Wy verbieden onzen Onderdaanen Commiffiën te neemen van
vreemde Koningen , Prinfen en Staaten , om Schepen ten Oorloge uit te

Rullen, en onder hunne Vlaggen te vaaren , *t en zy op ons bevel, by
poene van als Zee-Rovers gehandeld te worden. ,

IV. Alle Schepen behoorende aan onze Vyanden, of gecommandeerd
door Zee-Rovers, Boukaniers of Vrybuiters, en andere, vaarende zon»

der Commiffie van eenigenSouvereinen Vorfl: of Staat, zullen goede Prys

vveezen.

V. Alle Schepen vechtende onder eene andere Vlag dan die van de Na-
tie wiens Commiffie zy voeren, of Commiffie hebbende van twee verfchei-

de Vorften of Scaaten, zullen desgelyks goede Prys weezen; en zoo zy

ten Oorloge uitgerufl; zyn , zullen de Kapiteins en Officieren gellrafc wor-
den als Zee - Rovers.

VI. Alle Schepen en hunne Ladingen, waar in noch Certe - Partyen

,

noch ConnolTementen , noch Faftuuren gevonden worden, zullen desge-

lyks goede Prys weezen : En wy verbieden onzen Kapiteinen , Officieren

en Volk van Schepen die ze neemen, dezelve te diverteeren , by poene van
Lyfllraffe.

VII. Alle Schepen, Goederen van onze Vyanden aan Boord hebbende,
en de Goederen van onze Onderdaanen en Bondgenooten in vyandlyke
Schepen, zullen desgelyks goede Prys zyn.

VIII. Zoo eenige Schepen van onze Onderdaanen worden hernomen op

Ggg 2 onze
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onze Vyanden naa dat zy vier-en-twindg uuren in hunne handen geweefi;

zyn, zullen zy goede Prys zyn; en zoo 't voor vier-en-twintig uuren is,

zullen zy, met alles wat 'er in is, den Eigenaaren wedergegeeven wor-

den ; en een derde daar van zal gegeeven worden aan 't Schip dat dezelve

herneemt.

IX. Zoo een Schip, zonder hernomen te zyn, door den Vyand verlaa-

ten of geabandonneerd wordt, ofdoorftorm, ofeenig ander toeval, we-

derkomt in de pofleffie onzer Ónderdaancn , voor dat het in eenige Haven
van onzen Vyand opgebragt is geweeft, zal het den Eigenaar wedergegee-

ven worden , die 't weder eifchen zal binnen Jaar en dag; fchoon het meer

dan vier-en-twintig uuren in 's Vyands pofTeflie is geweeft.

X. De Schepen en EfFeélen onzer Onderdanen en Bondgenooten, op
Zee -Rovers hernomen, en wedergeëifcht binnen jaar en dag naa de ver-

lilaaring aan de Admiraliteit gedaan, zullen den Eigenaar wedergegeeven

worden, die een derde van de waarde zal betaalen voor de Koften van 'c

herneemcn.

XI. De Wapens, Kruid en Kogels, en andere Krygs - voorraad , zelfs

de Paarden met hun toebehooren
,
getranfporteerd ten dienfte van onze

Vyanden, zullen geconfisqueerd zyn, in welke Schepen zy gevonden wor-

den , en wien zy ook mogen behooren , het zy aan onze Onderdaanen of

aan onze Bondgenooten.

XII. Alle Schepen weigerende te ftryken en by te leggen, op de fum-

tnatiën van onze Schepen , of van die van onze Onderdaanen ten Oorloge

uitgeruil, mogen door 't Kanon , ofanderfints, daar toe gedwongen wor-

den ; en in geval dat zy tegenweer bieden , en vechten , zullen zy goede

Prys zyn.

XIII. Wy verbieden allen Kapiteins van Schepen ten Oorlog toegeruft,

die van onze Onderdaanen of Bondgenooten die bygelegd, en hunne Con-

noflementen en CertePartyen vertoond hebben , op te houden of te deti-

reeren ; of 'er iets uit te neemen of toe te laaten dat 'er iets uitgenomen

worde, op ftrafFe des doods.

XIV. Geen Schip door Vreemdelingen genomen, mag langer dan vier

en twintig uuren in onze Havens blyven, 't en zy het daar opgehoudea

wierde door Onweer, of van onze Vyanden genomen ware,

XV. Zooio de Pryzen, door Vreemdelingen in onze Havens gebragt,

Goederen gevonden worden behoorende aan onze Onderdaanen of Bond-

genooten , zullen die aan de eerfte behooren wedergegeeven worden , en

die



VAN V R A N K R Y K. V. Hoofdst. 421

die van de laatfle zullen in geene Pakhuizen opgelegd , noch doorniemanr
gekofc mogen worden onder eenig voorwcndzel.

XVI. Zoo draa de Capiteins van gewapende Schepen, zich meefter

zullen maaken van eenige Schepen, zullen zy hunne Verloven, Paspoor-

ten, Zee-Brieven, Certe-Partyen , ConnofTementen en alle andere Papie-

ren raakende hunne Lading en Reize ; mitsgaders de Sleutels van Kisten,

Koffers en Kamers faifeeren ,• en de Luiken en andere plaatfen daar eenige

Goederen zyn doen fluiten.

XV IL Wy gebieden allen Kapiteins die Pryzen neemen, dezelve op te

brengen of te zenden in de Haven daar zy uicgeruft zyn , by pa3ne van hun
recht te verliezen, en eene arbitraire Boete; 't en zy zy door Onweer of
Vyanden genoodzaakt worden in eenige andere Haven in te loopen ; in

welk geval zy den Belanghebberen daar terflond kennis van zullen geeven.

XVIII. Wy verbieden , op doodflrafFe , allen Kapiteins, Soldaaten en
Schiplieden, de Schepen die zy neemen te laaten zinken, en de Gevan-
gens op verre Kuften en Eilanden aan Land te zetten , om de Prys te

Keelen.

XIX. En als de Neemers niet in Staat zyn om den lafl en de zorg van 'c

genomen Schip, en van de Gevangens op zich te neemen , en 'er daarom
flechts de Goederen uitneemen of accordeeren over een Rantfoen ,• zullen

zy gehouden zyn de Papieren te faifeeren , en voor 't minft twee van de

voornaamfle Officieren van de Prys ; by poene van beroofd te zyn van 'c

gene hun daar in mag behooren , en van lyfftraffe.

XX. Wy verbieden hun eenige Kisten, Kasten, Baaien Pypen of Ton-
nen te openen, of eenige Goederen van de Prys te vervoeren ofte verko-

pen, en wy verbieden desgelyks allen Perfoonen dezelve te Koopen voor

dat de Prys gecondemneerd zy, of voor dat het door authoriteit van den
Rechter geordonneerd worde, by poene van 't viervoudige te reflitueeren

,

en lyfflraffe.

XXL Zoo draa de Prys opgebragt is op eenige Rede of in eenige Ha-
ven van ons Koningkryk, zal de Capitein die ze genomen heeft, zoo hy
daar is, en in zyne afweezendheid de Perfoon wienhy dezelve tocbetrouwd

heeft, gehouden weezen zyne verklaring te doen voor de Officiers der

Admiraliteit, over te geeven in hunne handen de Papierenen de Gevan-
gens, en hun te verklaaren op welken dag en uure, plaats en graad van

breedte het Schip genomen is, of de Kapitein weigerde zyne CommiiTie of

zyn Pafpoort te toonen ; of hy attacqueerde of zich flechts verweerde

;

welke Vlag hy voerde, en alle omflandigheden van het neemen en van de

Reize.

G g g 3
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XXII. Naa 't afgeeven der verklaringe, zullen de Officiers der Admi-

raliteit terftond aan Boord van de Prys gaan ; het zy zy op de Rede of in

de Haven ligge; en een Proces Verbaal opfhellen van de qualiteit der Goe-
deren , en in weÜcen flaat zy de Kooyen , Kisten , Luiken en 't Ruim vin-

den; welke zy naderhand zullen doen fluiten, en verzegelen met het Ze-

gel der Adrairaliceit; en zy zullen 'er eene Wacht op (teilen; om het ver-

zegelde te bewaaken, en het lleelen der Eflfe6len voor te komen.

XXIII. De Officiers der Admiraliteit zullen hun Proces Verbaal maa-
ken in tegenwoordigheid van den Kapitein of Schipper van de Prys ; en ,

in zyne afweezendheid , voor twee van de voornaamfte Officierenen Schip-

lieden van dezelve; mitsgaders voor den Kapitein of twee der voornaamfle

Officieren van 't Schip dat de Prys genomen heeft; en desgelyks in tegen-

woordigheid van de wedereifchers , zoo 'er een of eenige zyn.

XXIV. Aangaande de zaak van de Prys, zullen zy den Schipper of
Commandeur van dezelve en zyne voornaamfle Scheepsgezellen hooren;

en desgelyks eenige van de Officieren en Lieden van 't Schip dat haar ge-

noomen heeft, zoo 'c nodig is.

XXV. Zoo 't Schip opgebragt is zonder Gevangens, Certe- Party of
Connollement, zullen de Officiers, Soldaaten en Lieden van 't Schip dat

haar genomen heeft afzonderlyk gehoord worden , aangaande de omflan-

digheden van de Prys; en hoe 't komt dat het Schip opgebragt is zonder

Gevangens; en het Schip en de Goederen zullen, zoo 't mogelyk is, ont-

dekken aan welke Natie zy behoorden.

XXVI. Zoo men uit het Getuigenis, of den Eed, van de Scheepsge-

zellen, en door 't onderzoek en doorzoeken van 't Schip en de Goederen,
niet kan ontdekken op wie zy genomen zyn, zal van alles een Inventaris

gemaakt, alles gewaardeerd, en in veilige bewaringegebragt worden, om
wedergegeeven te worden aan wie het mag behooren, indien het binnen

Jaar en dag wedergeëifcht wordt ; en anderfints zal het als een Wrak ver-

deeld worden tufTchen ons , den Admiraal , en den Armateur *.

XXVII. Zoo 't nodig is, voor de condemnatie van de Prys, Goede-
ren uit het Schip te neemen, om hun bederf voor te komen, zal 'er een
Inventaris gemaakt worden in tegenwoordigheid van onzen Procureur en de

belanghebbende Partyen , die deezen Inventaris zullen ondertekenen, zoo zy

kunnen Schryven ; en diar naa zullen de Goederen worden overgeleverd in

de handen van een fufficient Man , of gelegd in Pakhuizen met drie ver-

fcheide Sleutels geflooten ; een van welke gegeeven zal worden aan den
/irma-

* In Vrankryk gteft men den naam van Armateur niet alken aan ten' Kaper, maar otk aa»
Kooplieden , tn anderen , die op bunm koften Kapers uitruften.
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\Annatsur, een ander aan den Ontvanger van den Admiraal, en de der-

de aan dtu Wedercifcher , zoo 'er een is; en zooniec, aan onzen Pio-

cureur.

XX Vin. Goederen die niet bewaard kunnen worden, zullen op de
begeerte der belanghebbende Partyen verkoft en aan den meefl-biedende

toegekend worden, in tegenwoordigheid van onzen Procureur, op het

einde der Gerechtszittinge , naa drie Delayen van de verhoginge, van drie

tot drie dagen; de Publicatiën van te voren behoorlyk gedaan, en de Bil-

jetten aangeplakt geweefl zynde op de gewoone plaatfen.

XXIX. De Kooppenningen zullen geconfigneerd- worden in de handen
van een fufficienten Koopman , om naa de Verkoping van de Prys overge-
leverd te worden aan wie het zal behooren.

XXX. Wy gebieden den Officiers der Admiraliteit terftond toe te tree-

den tot de executie van Decreten en Sententiën aangaande Pryzen afgegee-

ven; en te maaken dat de Schepen, Goederen en EfFedlen, voor welke
eene Redintegratie zal geordonneerd worden, terftond weder overgeleverd
worden, en zonder uitflel; by poene van interdiftt, van eene Boete van
vyf honderd Livres ; en van alle kollen , lallen , en fchade.

XXXI. Voor de Repartitie, zullen alle Kollen van 't lofTen en bewaa-
ren van 't Schip en de Goederen gededuceerd worden ; volgens de Reke-
ning die opgefleld zal worden door den Luitenant der Admiraliteit, in te-

genwoordigheid van onzen Procureur, en de belanghebbende Partyen.

XXXII. Naa de voorgemelde Deduftie, zal de tiende van de Prys aan

den Admiraal overgegeeven worden, en de koften van 't Gerecht zullen

genomen worden van 't overige ; 't welk vervolgens zal verdeeld worden
onder de belanghebbende Partyen, volgens de voorwaarden van hunne
Compagnifchap.

XXXIII. Zoo 'er geen contradl van IMaatfchappy is , zullen twee derde

behooren aan de genen die 't Schip van Ammunitie, Wapenen en Voor-
raad voorzien hebben , en het overige derde deel aan de Officiers, Schip»

lieden en Soldaaten *.

XXXIV. Wy verbieden den Officieren der Admiraliteit zich direél of

indireft te gedraagen als Kopers van de Schepen , Goederen of Effedten

der Pryzen die Verkoft worden, by poene van Confiscatie, eene Boete

van vy'ftien honderd Livres, eninterdift van hunne Ampten.
XXXV. AF-

Door Soldaaten viordt in dit en verfcbeide andere jinikels zulke Lieden verjlaaii, die zelfs

dienft neemen op Kapers alleen om te Vechten ,• en zy vaaren meejiendeel geene Ptys geene Be-

taling , want geregelde Troepen beeft men i?i Vrankryk op de Kopers alzoo min ah eldtn.
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XXXV. AFDEELING.
Fan Brieven van Marque en Reprefaille.

I. ARTIKEL.
LJ I E van onze Onderdaanen wier Schepen gearrefleerd of gefaifeerd

zyn in tyd van Vrede door de Onderdaanen van andere Staaten , zullen ge-

houden weezen , voor dat zy toevlugc neemen tot onze Brieven van Repre-

faille y den Rechter der Admiraliteit, dichtfl: by de Plaats hunner Geboor-
te , te doen informeeren van de detentie hunner EfFeften , en dezelve te

doen waardeeren door kundige Lieden, wiens werk zulks is; aan welke

zy zullen overleveren de Certe- Partyen, ConnolTementen, en andere Ac-
ten en Schriften tot jullificatie van den ftaat en de gualiteit van het Schip

en defzelfs Ladinge.

IL Op het maaken van 't Proces verbaal en 't neetnen van Informatie,

juflificeerende de waarde der genome en aangehoude EfFeClen, mogen on-

ze Onderdaanen zich keeren tot ons, om onze Brieven van Repreiaille te

verkrygen ; welke hun evenwel niet verleend zullen worden , voor dat wy
door onzen AmbafTadeur de inftantiën hebben doen doen in den tyd en op

de wyze als bedongen is by onze Traftaaten met de Staaten en Vorften

wier Onderdaanen deeze depredatiën hebben gepleegd.

III. de Brieven van Reprefaille zullen de waarde der genome en aan-

gehoude Goederen , en verlof behelzen om te arrefleeren en te faifeeren

die van de Onderdaanen van den Staat, die geweigerd zal hebben de aan-

gehoude Goederen te rellitueeren ; en desgelyks den tyd dat zy dugtig zul-

len zyn , reguleeren en bepaalcn.

IV. Die Brieven van Reprefaille verkrygen, zullen gehouden zyn de-

zelve te doen regiftreeren in 't Admiralitcits Compcnir der Plaatfe daar zy

zullen Wapenen; en fecuriteit geeven ter waarde van de helft van de Ef-

fedlen die hun ontnomen zyn, aan de Olficiers der Admiraliteit.

V. De Pryzen in Zee genomen uit krachte van onze Brieven van Re-
prefaille , zullen opgebragt en beoordeeld worden op dezelfde manier en

form als die, welke van onze Vyanden genomen zyn.

VI. Zoo de Prys goed verklaard wordt, zal de Verkoping gedaan wor-

den voor den Rechter der Admiraliteit, en het produ6l daarvan zal overgele-

verd worden aan de Perfoonen wien de Brieven van Reprefaille verleend

waren

,
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waren , ter waarde van de Som daar in vermeld , en 't overige zal in 't

Comptoir der Admiraliteit gedeponeerd worden, om wedergegeeven te

worden aan die het zal behooren.

VII. Die Brieven van Reprefaille verkreegen hebben zullen , als zy

hun geld ontvangen , op den rug van die Brieven fchryven de Sommen die

zy ontvangen hebben, en eene goede en dugtige quitantie geeven, die

gedeponeerd zal worden in 't Admiraliteits Comptoir, om aan 'tProcesge-

voegd te worden.

VIII. Zoo 't geene in de Brieven vertoond is niet waar bevonden

wordt , zullen de Verkrygers derzelve veroordeeld worden om de koften en

fchade te vergoeden aan de Eigenaars van die gefaifeerde EfFeften , en om
de door hen ontvange Sommen viervoudig te reftitueeren.

XXXVI. AFDEELING.
Van Tejlamenteii , en Succejfie der genen die op Zee Sterven,

I. ARTIKEL.
TESTAMENTEN op Zee gemaakt door de genen die op de Reize

fterven zullen voor dugtig gehouden worden , zoo zy gefchreevea

en ondertekend zyn , met de hand van den Teftator of Overleeden , of •

omvangen door den Schryver van 't Schip in tegenwoordigheid van dri§^
Getuigen, tekenende met den Teftator; en zoo de Teftator niet kan fchry-

ven , of zoo flccht is dat hy niet kan tekenen , zal de reden waarom hy niet

tekende gemeld worden.

II. Niemant zal de magt hebben van door een Teftament door den
Schryver ontvangen , ergens anders over te difponeeren dan over de Ef-

feften die hy in 't Schip heeft , en de Gages die hem toekomen.

III. Ook zullen deeze Difpofltiën niet dugtig zyn voorde Officieren

van 't Schip , en 't en zy zy aan den Teftator zyn vermaagfchapt.

IV. Terftond naa 't Overlyden der genen die op Zee fterven, zal de
Schryver, op des Schippers bevel, een Inventaris maaken van de Effec-

ten die zy nalaatcn in 't Schip , in tegenwoordigheid van hunne Verwan-
ten, zoo 'er eenige zyn; en zoo niet, voor twee Getuigen welke dien zul-

len tekenen.

Hhh V.
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V. De Goederen van den Overleeden zullen in des Schippers bewarin-

ge blyven; die op zyne wederkomfle gehouden zal zyn dezelve over te le-

veren in de handen zyner Erfgenaamen , Legatariflen , of anderen wien zy

zullen behooren.

V I. Zoo de EfFeéten der genen die zonder Teftament fterven , inge-

fcheept zyn naar vreemde Landen , mag de Schipper dezelve Verhande-

len , en 't produél daar van op zyne wederkomfl te rugge brengen ; in welk

geval hy , boven zyne Vracht, voor zyne commiffie betaald zal worden.

VII. Desgelyks mag hy de Klederen en noodzakelykheden van de Schip,

lieden en PafTagiers die aan boord fterven verkoopen , en dezelve ten dien

einde doen brengen voor de Maft, en aan de meeft-biedende overgeeven;

waar van rekening gehouden zal worden door den Schryver en door den

Schipper.

VIII. Wy verbieden, by poene van exemplaire ftraffe,- allen Offic'e-

ren Militaire en Civile , aangefteld en gezeten in de Landen en Eilanden

onzer gehoorzaamheid, de EfFe£len van Scheepsvolk en PafTagiers aan

Boord geftorven te faifeeren , of de Verkoping en het tranfport van de-

zelve te verhinderen , onder welk voorwendzel het ook zy.

IX. De Klederen van Bootsvolk en PafTagiers aan Boord ftervende, zon-

der Teftament en zonder Erfgenaamen , zullen hefteed worden om Gebe-

den tot God voor hun te doen doen ; en van hunne andere Effeften aan

Scheeps- boord zal een derde overgeleverd worden aan onzen Ontvanger,

een derde aan den Admiraal , en het ander derde aan 't Hofpitaal der Piaat-

fe daar het Schip zal retourneeren , de Schulden der Overledenen eerft be-

taald zynde.

X. De verdeeling hier boven geordonneerd, zal niet gedaan worden

voor Jaar en dag naa het retour van 't Schip; onderwyl zullen de Effeften

gedeponeerd worden in handen van eenigen Koopman, die 'er verant-

woordelyk voor zal zyn,

X I. Zoo de Effeften geen Jaar en dag bewaard kunnen worden zonder

confiderabele verminderinge , zullen zy door de authoriteit van de Offi-

ciers der Admiraliteit Verkoft, en hun Prys gedeponeerd worden als boven.

XXXVII. AF'
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XXXVII. AFDEELING.
Fan HAVENS.

I. ARTIKEL.

Di'E Havens zullen onderhouden worden in haare diepte en zuiverheid;

wy verbieden allen en een iegelyk daar iets in te werpen dat dezelve kan
floppen, op eene Boete van tien Livres; welke de tieeren voor hunne
Dienflboden en de Ouders voor hunne Kinderen zullen betaalen.

I T. Daar zullen (leeds Zeelieden zyn aan boord van de Schepen in de

Haven, om de paflage der Schepen te faciliteeren die uit en in vaaren, de
Kabel-touwen bot te geeven, enz. en al het nodige werk te doenj by
poene van vyftig Livres tegen de Schippers en Patroonen.

in. De Bootsgezellen zullen hunne Schepen niet vaft maaken 't en zy
aan Ringen en Paaien tot dat gebruik gefield; by poene van eene arbi-

traire Boete.

IV. De Schippers die eerfl hunne verklaringe doen, zullen de eerfle

Leg-Plaacfen aan de Kaai hebben voor hunne Schepen ; van waar zy ge-

houden zullen zyn te verfchieten, zoo draa zy gelofl hebben.

V. Schippers en Patroonen van Schepen , die in de Haven ten Anker
willen blyven , zullen gehouden zyn Boeyen uit te leggen en andere tekens

om dezelve te ontdekken, by poene van vyftig Livres, en vergoedinge

der fchade die daar van kan komen.

VI. Die Kruid in hunne Schepen hebben zullen, by poene van vyftig

Livres , gehouden zyn het aan de Wal te brengen terftond naa hunne
aankomfl:; en het niet weer aan boord brengen voor dat zy uit de Ha-
ven zyn.

VII. Kooplieden en Faéloors zullen hunne Goederen niet langer dan
drie dagen op de Kaai laaten ; na verloop van welken tyd zy geremoveerd
mogen worden door de Kaai - Meeller , zoo 'er een is ; en zoo niet door
onzen Procureur van 't Admiraliteits Hof, ten kofle van de Eigenaars,

die desgelyks eene arbitraire boete zullen betaalen.

VIII. In alle Havens zullen Plaatfen verordend zyn om de Schepen te

verflellenen te breeuwen, en de Touwen te teeren, ten welken einde

Hhh 2 Vuuren
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Vuuren ontdoken zullen worden ten minflen honderd voeten van "alle

andere Schepen, en twintig van de Küai; by poene van vyttig Livres voor

de eerfle maal , en van eene grooter Boete voor de volgende reizen.

IX. Schippers en Eigenaars van Schepen, liggende in Havens daar het

Ty gaat, zuilen, by dezelfde Boete, gehouden zyn altyd twee tobben vol

Wacer op het Dek te hebben , terwyl zy Brood bakken ,• en in Havens daar

zy nooit Grond raaken , zullen zy wel voorzien moeten zyn van emers ea

ander gereedfchap om Water te putten.

X. Daar zullen desgelyks lege Plaatfen verordend weezen voor gelaade

Schepen, en andere die gelost hebben j en desgelyks om oude Schepen te

floopen , en nieuwe te bouwen.

X I. De Eigenaars van oude Schepen , onbequaam om langer te vaaren

,

zullen gehouden zyn dezelve te floopen, en terflond te removeeren; by
poene van Confifcatie, en eene Boete van vyftig Livres, te appliceeren tot

reparatie van de Kaayen , Oevers , Hoofden en Paaien.

XII. Die gaten graaven in Havens, ten einde hunne Schepen daar in

te leggen om te doen verflellen , zullen op dezelfde Boete van vyftig Livres

gehouden zyn dezelve weder te dempen, vier-en-twintig uuren naa dat

hunne Schepen 'er uit zyn.

XIII. Wy gebieden allen Metfelaars, en anderen, bezig met het ver-

ftellen van Muuren, Oevers, Hoofden, Kanaalen, Havens en Dokken

,

alle belemmeringen weg te neemen , en de Plaatfen op te ruimen terflond

naa dat hun Werk gedaan is; by eene arbitraire Boete, en de Plaatfen op

hunne koften te zien opruimen.

XIV. Wy verbieden allen Perfoonen
,
geduurende den nacht eenig

Vuur te houden of aan te fteeken in Schepen liggende in Dokken en Ha-
vens; uitgenomen- in geval van dringenden nood, en in tegenwoordig-

heid,, of met Confent van den Kaai-iÖeefter.

X V. Wy moeten uitdrukkelyk verbieden aan alle Viflualie-Verkopers

,

Herbergiers, en Waarden van openbaare Huizen, verkopende Tabak,

Cyder , Bier of Brandewyn , enz. op de Kaayen , hunne deuren te fluiten

voor den avond ; en verbieden hun iemant in of uit te laaten voor den

dag; by poene van vyftig Livres voor de eerfte faut, en van die van te

moeten verhuizen uit de Plaats voor de tweede.

XVI. Al wie Touwen, Yzer, of Gereedfchap fl:eelt van Schepen in de

Haven liggende , zal met de Figuur van een Anker gebrandmerkt en voor

eeuwig gebannen worden uit de Plaats daar het misdryf begaan is ; en zoo

door
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door het fteelen of kappen van Kabels het Schip verlooren gaat, of eenig

Menfch het leeven verlieft , zal de Misdoender met de dood geftrafc

worden.

XVII. Wy verbieden allen en een iegelyk, by pcene van LyfftrafFe,

van Bootsgezellen en Matroozen eenige Touwen , ofYzer, ofScheepsge-

reedfchap te koopen.

XVIII. Wy verbieden desgelyks allen Pcrfoonen, onder dezelfde Pe-

naliteit, te maaken of te verkoopen eenig Werk van oude Scheepstouwen ,

't en zy op bevel van de Schippers of Eigenaars van 't Schip, die al-

leen mogen difponeeren van 't Werk gemaakt van oude Touwen hunner

Schepen.

XIX. Wy verbieden, by poene van Extorfie, te vorderen eenige Rech>

ten van Tollen, Kaai -Baak- of Ankergeld , of voor 't balladen en 't uit-

fchieten van den Ballafl , uitgenomen die welke in eenen open Brief of
Plakkaat uitgedrukt, door de Officieren der Admiraliteit goedgekeurd, en
aangeplakt zyn op de zigtbaarfle Plaats van de Plaven,

X X. De Paaien en Ringen verordend om Schepen vast te maaken , en
de Kaayen gebouwd tot laadinge en loffinge der Schepen zullen onderhou-

den en gerepareerd worden uit de publyke Trefaury der Steden, en de

Burgemeeffcers en Schepens zullen gehouden zyn daar/t oog over te hebben,

by posne van daar zelfs voor te moeten verantwoorden.

XXI. Evenwel zullen de genen die in de Havens de Rechten van Tol-

len en Kaai-Geld trekken ,
gehouden zyn de Kaayen en Ringen te repa-

reeren ; by poene van van hunne Rechten beroofd te worden , welke geappli-

ceerd zullen worden tot reparatie van 't vervallene dat daar gevonden zal-

worden.

XXII. Wy gebieden den Burgemeefteren , Schepenen, Penfionariflen

,

Gezwoorenen en Capitoux der Steden , daar de gooten en gemeene rioo-

len hunnen uitloop in de Havens hebben, terllond yzeren rooflers voor

dezelve te doen maaken ; en wy ordonneeren den Officieren der Admirali-

teit zorge te draagen dat dit Gebod uitgevoerd worde, by poene van daar

zelfs verantwoordelyk voor te zyn.

XXIII. Ons voorneemen is echter niet door de tegenwoordige Ordonnan»
tie te derogeeren aan de byzondere Reglementen gemaakt tot het beftier

of de policie van zommige Havens, dezelve behoorlyk geauthorifeerd zyn-

dê ; noch op eenigerliande wyze de Gezwoorenen, Schepens, en andere

Rechters die de Kennisneeming daar van hebben te benadeelen; ten wel-

ken einde zy de Aften en Reglementen hunne Competentie bewyzende

Hhh 3
ter
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ter hand zullen ftellen van onzen Secretaris van Staat, in wiens Diftrift

hun Zee - Departement ligt , binnen zes maanden naa de Publicatie deezer

Ordonnantie; by défaut van 't welke zy ter uitvoer gebragt zal worden,

zonder eenig reguard voor hun , volgens haare forra en teneur.

XXXVIII. AFDEELING.
Fan den YLkM-MeeJler.

I. ARTIKEL.

JL^E Kaai - Meeflers zullen een eed doen voor den Luitenant der Admi-
raliteit, en hunne Coramiffiën doen regiflreeren in het Adrairaliteits Comp-
toir der Plaatfe daar zy gezeeten zyn.

I L Zy zullen zorge draagen om de Schepen in orden te fchikken en te

meeren in de Haven , en het oog laaten gaan over alles wat het beftier der

Kaayen en Havens betreft ; en zullen ten dien einde de nodige aanzeg-

gingen laaten doen.

IIL In afweezendheid van den Capitein van de Haven, als'ereenige

van onze Schepen in liggen , zullen zy gehouden zyn , de nodige ronden

om de Dokken te doen , en alle nacht aan boord van den Admiraal_ver-

nachten.

IV. Zy zullen beletten dat 'er eenig vuur gemaakt worde, het zy by
dage of by nacht, aan boord van Koopvaardy-Schepen , Barken of Boo-
ten, het zy ten Anker liggende of gemeerd in de Haven, tervvyl eenige van
onze Schepen daar zyn.

V. Zy zullen bequaame Plaatfen aanwyzen om Schepen te zengen , te

verftellen en te breeuwen , en Touwen te teeren , en om te ballaflen , en

Ballafl: uit te fchieten ; en zy zullen bezorgen dat de Vuurbaken aangeflo-

ken worden , dat de Boeyen en Zee-Bakens geplaatst worden op de nodige

Plaatfen, volgens gewoonte.

V I. Wy belaflen hun alle maanden , en desgelyks na eiken Storm , de
gewoone Kanaalen, Doortogten en Vaarwaters der Schepen te bezigtigen,

te zien of de Kanaalen niet veranderd zyn, en rapport daar van te doen
aan de Admiraliteit; by poene van vyftig Livres voorde eerfte faut, en
berovinge van hunne bedieningen voor de tweede.

VIL Zy
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Vil. Zy mogen, des noods zynde, de Touwen, enz. die de Schippers

weigeren los ce maaken, Jcappen, naa hun verfcheide maal woordelyk be-

volen te hebben zulks te doen.

XXXIX. AFDEELING.
Van L o o T S M A N M E N.

I. ARTIKEL.
IN Plaatfen daar 't noodzakelyk bevonden is Lootsfen aan te flellen , om
Schepen ce lootfen in en uit de ingangen der Havens en bevaarbaare Re-
vieren , zal hun getal geregeld en vaftgefleld worden door de Officiers

der Admiraliteit, met advys van de Schepens en de voortreffelykfle Koop-
lieden der Plaatfe.

II. Niemant zal die fun£lie waarncemen 't en zy hy den ouderdom van
vyf-en-twintig jaaren bereikt hebbe , en door de Officiers der Admiraliteit

geadmitteerd , en van te voren geëxamineerd zy in hunne tegenwoordig-

heid , en in die van twee Schepens, of aanzienlyke Kooplieden, en twee
oude Lootfen , mitsgaders twee oude Schippers.

III. De Lootfen zullen geëxamineerd worden aangaande de kennis en
ervarendheid die zy behooren te hebben van de Fabryk van Schepen en
van Scheepswerk, en van den loop van de Getyden , en van de Zandplaa-

ten , Stroomen , Banken , Klippen , en andere Beletfels die den ingang der

Revieren en Havens daar zy gezeeten zyn moeyelyk kunnen maaken.

IV. Zy zullen gehouden zyn in hunne Sloepen altoos voorzien te zyn

van Ankers en Riemen , en zorg draagen dat zy in ftaat zyn om de Sche-

pen te hulpe te komen, op het eerfle bevel of fein, by poene van tien Li-

vres, of eene grooter Penaliteit, naar vereifch van zaaken.

V. Wy verbieden , op LyfftrafF , allen Zeelieden , niet tot Lootslieden

geadmitteerd, zich zelven te vermeeten om Schepen in of uit Havens of

Revieren te lootfen

VI. Evenwel mogende Schippers, by gebrek van Lootfen, Viflchers

gebruiken om hunne Schepen te fbuuren en te gebieden.

VII. Zoo een Lootsman komt op een Schip, daar airede een Viflcher

op is, voor dat het de gevaarlyke Plaats door is, zal de Loots aangeno-

men:
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men worden , maar 't loon van den VifTcher zal van het zyne afgetrokken

worden.

VIII. Een Loots , onderneeraende een Schip te geleiden terwyl hy

dronken is, zal gedaagen worden in eene Boete van vyf Livres , en zjne

Funtlie van Loocs geduurende eene maand niet mogen waarneemen.

IX. Wy gebieden den Lootfen de Schepen die hunnen dienfl eerfb

eifchen eerfl te geleiden en te lootfen; en wy verbieden hun de veerfte te

{tellen voor de naaüe, by poene van vyf-entwincig Livres.

X. Desgelyks verbieden wy hun verder te gaan dan de Rede, om Sche-

pen te gemoet te vaaren die naar de Haven zeilen, aan boord der Sche-

pen te komen zonder des Schippers verlof, en de Schepen die zy inloot-

fen te verlaaten, voor dat zy in de Haven ten anker en gemeerd zyn; en

die zy uidootfen , voor dat zy in de volle Zee zyn, by poene van 't verlies

van hunne Gage, en een' Boete van dertig Livres.

zyn
Livres

zweegen.

XII. In elke Haven zal op den aanzoek van onzen Procureur, met

Advys van de Magiftraat of twee aanzienlyke Kooplieden, een Reglement

gemaakt worden van 't Lootsgeld, 't welk in een Openbaar Gefchrifc in-

gelafcht zal worden , waar van eene Copy in 't Admiraliteits Coraptoir zal

blyven , en eene andere op de Kaai aangeplakt worden.

XIII. De Lootfen en Bootsgezellen zullen geen hooger Loon eifchen,

dan in het Reglement uitgedrukc is, op Lyfftraffe, uitgenomen in tyden

van Onweer en baarblykelyk gevaar ; in welk geval de Officiers van de

Admiraliteit , met advys van twee Kooplieden , hunnen Loon hooger mogen
taxeeren , met regaard op hec Werk dat zy gedaan , en 't gevaar dat zy

geloopen hebben.

XIV. Wy verklaaren voor nul en van geener v/aarde alie beloften ge-

daan aan Lootfen en Bootsgezellen in gevaar van SchipbreuL

X V. Wy gebieden den Lootfen dagelyks de Rede der Plaatfen daar zy

gezeeten zyn te gaan bezigtigen , de Ankers die daar gelaaten zyn op te

hyflen , en vier-en- twintig uuren daar naa, verklaring daar van te doen aan

de Officiers der Admiraliteit.

XVI. Zoo zy eenige verandering befpeuren in 't Kanaal of de Goot,
en
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en gewoone doortogt der Schepen , of dat de Boeyen en Zee -Bakens niet

op haare rechte Plaatfe zyn, zullen zy, by poene van tien Livres, gehou-
den den Officieren der Admiraliteit en Kaai - Meeflers daar kennis van te

geeven.

XVII. Het zal den Schipper en Kapitein van Franfche of vreemde
fichepen vryftaan zulke Lootfen te neemen als zy willen om hen in de Ha-
ven te lootfen, zonder verpligt te weezen, dezelfde te gebruiken om hen
weder uit te loocfen.

XVIII. Een Loots die uit onkunde een Schip aan de grond vafl zet,
zal door Beuls handen gegeefleld , en voor altoos van zyne Bediening be-
roofd worden; en die voorbedagtelyk een Schip tegen een Klip, op een
Bank of Strand zet, zal met de dood geftraft, zyn Lichaam gehangen wor-
den aan een Mast, die dicht by de Plaats der Schipbreuk opgerecht zal

worden.

A.

XL. AFDEELING.
Fan Ballajlen en V uitfchieten van Ballast.

I. ARTIKEL.
^LLE Schippers en Kapiteins van Schepen uit Zee komende , zullen

,

als zy himne Declaratie doen voor de Officiers der Admiraliteit, gehouden
zyn te verklaaren de quantiteit van den Ballaft dien zy aan boord hebben,
onder de Penaliteit van twintig Livres.

II. De Penfionariflen en Schepens der Steden en Vlekken zullen gehou-
den zyn aan te wyzen, en te bezorgen , zoo 't nodig is, bequaame Plaat-

fen om den Ballaft te leggen, zodaanig dat hy niet weggefpoeld worde
door de Zee.

IIL Naa dat de Ballaft uitgefchooten is, zullen de Meefters der Ligters
en Booten die daar toe gebruikt zyn, op de Boete van drie Livres, aan
de Officiers van de Admiraliteit, verklaaren hoe veele Tonnen zy uitge-

fchooten hebben.

IV. Alle Scheepen Ballaft inneemende of uitfchietende , zullen een pre-

fenning hebben reikende van den rand van Scheeps-boord tot aan den Lig-
ter , by de Boete van vyftig Livres in folidum te betaalen door de Schip-

pers der Schepen en der Ligters.

I i i V. Alle
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V. Alle ander Bootsvolk mag, nevens de Schipgezellen
, gebruikt wor-

den tot het inneemen en uitfchieten van Ballaft.

VI. Wy verbieden allen Schippers en Kapiteins van Schepen hunnen

Ballaft te werpen in Havens , Kanaalen, Vaarwaters, Dokken en Reden,

by poene van vyf honderd Livres voor de eerfte faut, en van faifie en

confifcacie hunner Schepen voor de tweede: en wy verbieden op Lyfftraf-

fe den genen die tot het uitfchieten van Ballaft gebruikt worden , dien

elders te brengen dan op de daar toe verordende Plaatfen.

VII. Onder dezelfde Penaliteic verbieden wy desgelyks den Kapiteinen

en Schippers van Schepen dezelver Ballaft 's nachts uit te fchieten; en

den Meefters of Patroonen der Booten en Ligters 's nachts aan 't uitfchie»

ten van den BalIaO: te arbeiden.

VIII. Wy gebieden den Kaai-Meefters zorg te draagen dat de Schepen

geballaft en hunne Ballaft uitgefchooten worde volgens den Inhoud deezer

Ordonnantie; by poene van daar verantwoordelyk voor tezyn, en eene-

arbitraire Boete.

c^^^^'i>#^#'=i^#'^^:^'*0^--#:ot^s^0*ci<&is^0<S'$^#^

D.

XLI. A F D E E L I N G.

Van de Kapiteins der Kujlen.

I. ARTIKEL.
'E Kapiteins de Kuften bewaarende, hunne Luitenants, en Vaan-

drigs, zullen een Eed doen voor den Admiraal of zyne Luitenants in 'c

Hof der Admiraliteit, binnen de Jurisdi6lie daar zy gezeeten zyn; en zy

zullen hunne Brieven* doen regiftreeren.

n Elke CapHainery-f zal beftaan uit een zeker getal Parochiën, wier

Invvoonders aan de Strand-Wacht onderhevig zullen zyn.

III. De Kapiteins zullen de Monftering en de Revue doen van de In-

woonders der Parochiën aan de Strand- Wacht onderworpen, binnen de

uitgeftrektheid hunner Capiteineryen , of Bewind, jaarlyks op den eerften

dag van May , in tegenwoordigheid van de Officieren der Admiraliteit,

die eene contra -rolle van dezelve in hunComptoir zullen bewaaren.

IV. In
* Of Commiffiën.

t Dit woordt wordt in '{Origineel gebruikt, om de uitgeftrektheid en de Paaien teb*-

ïekeaen van 't Commando van eiken van deezcj Capiteins der Strand-Wacht.
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I V. In elke Capitainery zd een Schryver van de Wacht weezen , aange-

fteld door den Admiraal of zyne Luitenants, zoo wel om de Opgezetenen
aan de Strand -Wacht onderworpen de Wacht aan te zeggen, om hen te

waarfchuwen om op de Revue te verfchynen , en om de Wacht te doen
optrekken, als om regifler te houden van die zulks verzuimen.

V. Wy verbieden wel uitdrukkelyk allen Kapiteins van de Kuftens

kennis te neemen van , of zich eenigerhande wyze te bemoeyen met Zee-

vonden en Driften , dat is met de Wrakken en Ruïnen van Schepen , enz.

en met de Effe£len die 'er uitgehaald worden; by posne van in hunne Be-

dieningen gefufpendeerd te worden, en viervoudige reflitutie voorde eer-

fte maal , en exemplaire flraffe] voor de tweede.

VI. De Kapiteins der Kuilen, en hunne Luitenants en Vaandrigs zul-

len vry zyn van den Ban en Jrriere-Ban.

K^^Wgg e o o g-gölS'o g a 'Ss^:W:)^WWé ééé'Ès&itéi iiWWWW^

XLII. AFDEELING.
Fan Perfoonen aan de Strand-Wacht onderhevig*

l. ARTIKEL.
JL^£ Inwoonders van de Parochiën aan de Strand -Wacht onderhevig,
zullen ter Wacht trekken op de Kullen als zy gecommandeerd worden, by
verbeurte van dertig Sols voor de eerfle maal , en eene arbitraire Boete
voor de tweede.

II. Ons voorneemen is echter niet hier onder te begrypen de Inwoon-
ders der Parochiën die aan de Wacht onderworpen zyn in Steden, Kaflee-

len en Schanfen , gelegen aan de Zee ; welke daar Wacht zullen houden,
en niet op de Kullen.

I

I

I. De Luitenant van de Admiraliteit zal de Boete reguleeren , op het
rapport van den Schryver van de Wacht, die dezelve zal ontvangen; en
onze Procureur zal bezorgen dat het geld hefteed worde tot reparatie van de
Wacht -Huizen.

IV. De Schryver van de Wacht zal, by poene van berovinge van zyne
Bedieninge

, gehouden zyn alle zes maanden in de Admiraliteit eene Lyft
in te leveren van de Boeten die betaald en van die noch te betaalen zyn.

I ii 2 ' V. Het
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V. Het Sein zal 's daags gegeeven worden door Rook, en in den nacht

door Vuur..

VI. De Opgezetenen der Parochiën, die aan de Strand - Wacht onder-

hevig zyn, zullen altoos in hunne Huizen hebben, elk een Musket of

Snaphaan, eenDeegen, een half pond Kruid , en twee pond Kogels; op
verbeurte van vyf Livres.

VIL Wy verbieden allen Gerichtsdienaaren voor fchuld te faifeeren of
weg te neemen '( zelfs niet voor Schattingen) de bovengemelde Wapens
en Krygs-Voorraad , onder de Penaliteit van vyftig Livres ; waar toe zy

in geval van contraventie, veroordeeld zullen worden door de Officiers-

der Admiraliteit , fchoon de A6ten of Sententiên , uit kragt van welke die

Saifiën gedaan worden, gegeeven waren door andere Rechters, w^elken

wy verbieden daar kennis van te neemen..

XLIII. A F D E E L I N G.

Fan de Zee -Kant, of Oevers en Stranden van

de Zee.

L ARTIKEL.

^,£\_LLE de ruimte of fpatie die door de Zee gedekt wordt, geduurende

de nieuwe en volle Maanen, en zoo verre de Springvloed van Maart xeïkt,

aal voor Zee -Strand gehouden worden.

II. Wy verbieden allen en een iegelyk te bouwen op het Strand, daar

Paaien te flaan , of iets te doen dat de Zeevaart kan benadeelen , by pcene

van afbreuk der Werken, van confifcatie der Maceriaaien, en eene arbi-

traire Boete te betaalen.

XLIV. AF^
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XLIV. AFDEELING.
Van REDEN.

I. ARTIKEL.

Oi_ 'NS welbehaagen is dat alle Reden binnen de uitgeflrektheid onzer

Staaten vry zyn voor alle Schepen behoorende aan onze Onderdaanen en
Bondgenoocen ; en verbieden allen een iegelyk , van welke qualiceic of

Scaat ook, hen op eenigerhande wyze te moeyen of te molefteeren, op
LyflrafFe.

II. Wy gebieden allen Schippers of Kapiteins van Schepen, die, door

Onweer genoodzaakt worden, hunne Kabels kappen en hunne Ankers te

laaten zitten, daar Boeyen aan vaft te maaken , by poene van verlies hun-

ner Ankers ( welke zullen behooren aan de genen die ze vinden ) en oolc

van arbitraire Boete.

III. Schippers op eene Rede komende zullen hunne Ankers laaren

'•vallen op zulken afftand van malkanderen dat de Kabels niet in malkan-

der raaken , en fchade veroorzaaken , by poene van daar zelfs verantwoor-;

delyk voor te zyn , en van een arbitraire Boete.

IV. Als 'er verfcheide Schepen op eene Rede zyn, zal dat 't welk hesr

veerfte naar de Zee ligt ,
gehouden zyn 's nachts een Licht uit te zetten

;

tot naricht van andere Schepen die uit Zee komen-

V. Zoo een Schip op de Rede, 's nachts t'zeil wilde gaan, zal dé

Schipper gehouden zyn zich 's daags te voren te begeeven naar eene

Plaats van waar hy gevoeglyk kan wegzeilen , zonder andere Schepen
op de Rede liggende te overzeilen; by poene van alle fchade, koften en'

iaften , en van eene arbitraire Boete.

C^

lü!?: XLV.AF-
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XLV. AFDEELING.
Fan Wrakken en Schepen aan de Grond zittende.

I. A R T I K.E L.

WY verklaaren dat wy hebben genomen , en neemen in onze befcher-

minge alle Schepen, en Perfoonen tot dezelve behoorende , die

door Onweer of anderfints, op het Strand geworpen zullen worden op de

Kuften van ons Koningkryki en in 't algemeen alles wat van Schipbreuk

ontkomen is.

II. Wy gebieden onzen Onderdaanen hun uiterfte best te doen om alle

Perfoonen in gevaar van Schipbreuk te hulpe te komen. Ons welbeha-

gen is, dat alle de genen die iets beftaan tegen hun Leeven of Goederen
met de dood geflraft zullen worden, zonder eenige rorge'vkheid van par-

don; 't welk wy van nu af aan verklaaren voor nul en van g "ener waarde,
en verbieden onzen Rechters daar eenig aanzien voor tt hebb-;n.

III. De Heercn en andere Opgezetenen der Parochiën aan de Zee-Kant
paaiende, zullen gehouden zyn terflond naa eenige Schipbreuk den OiB-

ciers van de Admiraliteit , binnen de Jurisdiftie daar de Dorpen gelegen

zyn , kennis te geeven ; en ten dien einde zullen zy in den aanvang van elk

Jaar een of meer Perfoonen aanftellen om zulks te bezorgen ,• by poene

van verantwoordelyk te zyn voor de Dieveryen die 'er gepleegd mogen
worden.

IV. Verder zullen zy gehouden zyn, terwyl zy de komst der Officieren

verwachten, zonder ophouden te arbeiden aan 't bergen der geftrande en
verongelukte Goederen, en te beletten dat 'er van geflolen worde, by
poene van zelfs verantwoordelyk te zyn voor fchade en verlies, daar zy
niet van ontheven zullen mogen worden 'ten zy door de Schuldigen te voor-

fchyn te brengen, of dezelve aan te wyzen; Getuigen hunner ontdekkinge
in 't Gericht medebrengende.

V. Wy verbieden allen Perfoonen die tot het bergen van verongelukte
Goederen gebruikt worden , en anderen , dezelve te brengen in hunne
Huizen, of ergens elders dan op Plaatfen daar toe verordend op de Duinen,
hooge Stranden , of andere Hoogtens daar toe gedeftineerd ;

gelyk ook
eenig gedeelte van de verongelukte Goederen en Waaren uit de geftrande

en verbroke Schepen te verbergen, en geene Killen open te breeken,

noch



VAN V'RANKRYK. V. Hoofdst; ^^
noch de Baaien te openen , de Touwen of Maften aan ftukken te fuyden

,

by pcene van vierdubbele reftitutie , en lyfftrafFe,

VI. Terftond naa 't ontvangen bericht, zullen de Officieren zich naar

de Plaatfe der Schipbreuk begeeven, onophoiidelyk aan 't bergen der Goe-
deren doen arbeiden, zich van de Cerce- Partyen ; en andere Papieren en
Befcheiden of Aften des geftranden Schips verzekeren , de verklaringen

van de Schippers, Stuurlieden en 't andere Scheeps-voik ontvangen, Pro-

ces verbaal van den ftaat van 't Schip opftellen, Inventaris der geborge
Goederen maaken , dezelve in een Pakhuis of andere verzekerde plaats

doen overbrengen , de Diefftallen of Plunderingen onderzoeken , en tegen
de fchuldigen Procedeeren , by pcene van interdift hunner Bedieningen,
en van aan de Belanghebbers alle verliezen en fchaden zelfs te verantwoor
den.

VII. De Voer- Kar- en Zeeluiden zullen gehouden zyn, op de eerfte

aanmaninge, die hun daar van wegens de Officieren der Admiraliteit, of
geïntereffeerdens in de Schipbreuk zal worden gedaan, zig met Paarden,
Karren en Schuiten na de plaats van de Schipbreuk te begeven , by pcene
van vyf-en-twintig Livres boete tegens yder der onwilligen.

VIII. De Arbeiders zullen by 't watergetye of den dag gebruikt wor-
den , en zal 'er een lyfl: van worden gehouden , die in 't begin en einde

van yder dag afgeleezen zal worden; zonder dat naa de aankomft der

Officieren iemand anders zig met het werk zal mogen bemoeyen , dan de
^enen die door hen zullen verkoren worden , by poene van geeffelinge.

IX. Desgelyks zal door de zelve Officieren gehouden worden een lyft

van de Vragten , die zullen worden gedaan om de gefalveerde Goederen^

in de Magazynen of Pakhuizen te brengen ; en zal aan den Voerman , als

fay van de plaats der Schipbreuk vertrekt, een biljet van zyn Lading ge-

geeven worden, die hy den Bewaarder behandigen zal.

X. De Bewaarder zal een Lyft of Contrerolle houden van 't gene door
yder Voerman gebragt zal worden.

XI. Naa de gedane overvoering der gefalveerde Koopmanfchappen ia
't Pakhuis, zullen de Officieren voortgaan tot onderzoek en verificatie,

200 op de InventarifTen , op de plaatze der Strandinge gemaakt, als op de
biljetten aan de Voerluiden gegeeven, en op de Contrerolle door den Be-
waarder opgefteld ; en vervolgens zal den Arbeiders een redelyke taxe voor
hunne arbeidsloonen , na gelegentheid van hun werk

,
gedaan werden.

XII. De Proceffcn verbaal (of relatiën) van de bevinding der gefal-

veerde
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veerde Effeften zullen in prefentie van den Schipper, indien 'er een is,

zoo niet , van de voornaamfle van 't Scheepsvolk gemaakt , en van hem en
den Bewaarder ondertekend worden , die daar meê belaft blyven zal.

XIII. Indien zich binnen de Maand, naa dat de Goederen gefalveerd

zullen zyn, geen reclamant prefenteert, zullen de Officieren tot den Ver-
koop van eenige der verderflFelykfte Waaren procedeeren; en 't geld daar

van komende zal tot de betaünge van de Arbeidsloonen der Werkluiden
befteed worden , waar van een Proces verbaal zal worden opgefteld.

XIV. Byaldien de Koopmanfchappen , in 't Pakhuis gelegd zynde, be-

vonden werden bedorven te zyn, zal de bewaarder gehouden weezen,

om, na bezichtiging en metpermillie der Officieren, daar aan te doen wer-

ken door luiden zich des verftaande, om ze, zoo veel als mogelyk zal zyn,

weer in ftaat te herftellen.

XV. Ingeval de fchade zodanig zy, dat ze niet kan gerepareerd, nog
de Waaren zonder merkelyk verlies bewaard worden, zullen de Officieren

der Admiraliteit gehouden zyn, dezelve te doen Verkoopen, en de pen-

ningen in een verzekerde hand te ftellen, waar voor zy refponfabel bly-

ven zullen.

XVI. Wy verbieden den Officieren der Admiraliteit, zigzelven, direfle-

lyk of indireftelyk, Koopers van de Waaren te maaken, by pcene van vier

dubbelde reftitutiën , en verhes hunner Ampten.

XVII. Indien ten tyde der Strandinge, de Eigenaars of Commiffiona-

riflen , aan wien de Waaren by de cognofceraenten geaddrefTeert zyn , of

de genen die ze zullen gelaaden hebben, zig prefenteeren om 'er ze^(s or-

der op te ftellen; beveelen Wy de Officieren der Admiraliteit te vertrek-

ken, en hen de volkome vryheid te laaten, om 'er in te voorzien.

XVIII. Wy willen echter dat de Rechters ter Admiraliteit zieli infor-

meeren, van d'oorzaak der Schipbreuk of Stranding, van de Natie van

de Schippers en 't Volk, van de qualiteit der Schepenen Waaren, en wien

dezelve toebehooren; en in geval de Stranding vrywillig is geweeft, dat

de Schepen van Vyanden of Zeerovers , of de Waaren van contrebande

mogten zyn , dat zy zig van de Manfchap , Schepen en Waaren verzee-

keren.

XIX. Wy beveelen allen den genen, die eenige EfFeften, van Zee-

werping, Breeking of Schipbreuk komende, uit de grond der Zee opge-

haald, of op de Baren dryvende gevonden zullen hebben, de zelve in zee-

kerheid te ftellen, en ten langfte vier-en-twintig uuren daar naa, daar

van
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van hun verklaaring te doen aan de Officieren der Admiraliteit, in wel-

ker diftrièl; zy aangekomen zullen zyn , by poene van als heelers van gefto-

le Goederen geltraft te worden.

XX. Wy belaften mede by de zelve poene, de genen, die op de Stran-

den en Oevers der Zee eenige geftrande, of door den vloed opgeworpe
Effedlen zullen gevonden hebben , diergelyke verklaaringe binnen gelykeu

tyd te doen; 'c en zy dac de Effedlen Zeegewas zyn, of datze van Bre-

king, Schipbreuken, en Strandingen voortkomen.

XXI. De EfFeélenvan Schipbreuken en Strandingen komende, in Zee
of op de Stranden gevonden, zullen op 't vervolg van onzen Procureur in

de Rechtbank der Admiraliteit, zonder uitftel in de Kerkenfpraaken der
Parochiën van de naafte Haven en Zeeflad geproclameert worden.

XXII. De Proclamatie -biljetten zullen inhouden de qualiteit der Effec-

ten, de plaats en tyd, op welke ze gevonden zynj en de Priefters zullen

gehouden weezen , de atleezing daar van te doen , by peene van aantaftinge

hunner tydelyke Goederen.

XXIII. De Certe- partyen, Cognofcementen en andere gefchriften in

vreemde taal, onder de Effeélen gevonden, zullen mede op 't vervolg van
onze Procureurs, aan de Confuls der Natiën en Tolken gecommuniceerc
worden; wien wy bevelen , daar van aan de geïnterefTeerde Perfonen', en
aan de Magiftraten van de daar in genoemde plaatzen advys te geven.

XXIV. De geftrande Schepen, en de Koopmanfchappen , en andere
Effedlen van Brekingen en Schipbreuken komende, in Zee op Strand ge-

vonden, zullen Jaar en dag na de gedaane Publicatie, mogen worden
gereclameert ; en ze zullen aan de Eigenaars, of hunne CommilTlonarifren,

weergegeeven worden , mits betaalende de onkoften , om ze te bergen

,

gedaan.

XXV. De Eigenaars zullen gehouden zyn, hun recht door Cognofce-
menten, Laad-cedullen , Faduuren en andere diergelyke ftukken te bewy-
zen, en de Commiffionariffen daarenboven hunne qualiteit, door, een fuffi-

fante volmagt.

XXVI. Indien de Schepen en Goederen, die Geftrand of op 't Strand
gevonden zyn, binnen Jaar en dag niet werden gereclameert, zullen ze

tuffchen Ons (of de Heeren aan wie Wy ons regt zullen gecedeert heb-
ben) en den Admiraal

,
gelykelyk gedeeld worden, de koften der berging

en Juftitie voor af van 't geheel genomen zynde.

K k k XXVIL
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XXVII. Zoo nochtans de verongelukte EfFeflen in volle Zee gevon-

den, van den grond van dezelve opgehaald zyn, zal hetderdendeel daar van,

zonder uitflel en koflen , in fpecie of in geld overgegeeven worden aan de

genen , die ze gefalveert zullen hebben , en de andere twee derde parten zal

men bewaaren, om aan den Eigenaars weer te geeven indien zy dezelve

binnen den voorfz. tyd reclameeren ; waar na ze tuflchen Ons en den Ad-

miraal egalyk verdeelt zullen worden , de koften der Juftitie voor af op de

twee derde parten genomen zynde.

XXVIII. De Ankers van de grond der Zee opgehaald , die binnen twee

Maanden naa de bekentmaking , die daar van zal zyn gedaan, niet gere-

clameert worden, zullen den genen, die ze zullen opgevifcht hebben,

geheelyk toebehooren.'

XX IX. De dingen die in Zee groeyen, gelyk Amber, Koraal, Spek-

viflcn , en andere diergelyke, niemand toebehoord hebbende, zullen me-
de blyven by de genen, die ze van de grond der Zee opgehaald, of op de

Baaren zullen gevifcht hebben ; en indien zy dezelve op de Stranden ge-

vonden hebben, zullen zy 'er maar het derde part van hebben, en de twee

andere derde parten zullen tulTchen Ons, of de genen , wien vvy ons regt

gegeeven hebben , en den Admiraal verdeeld worden.

XXX. Wy verbieden allen particuliere Heeren en Officieren van Oor-

log of Juftitie, eenige kennifTe van Schipbrekingen, of Strandingen te

neemen, zich daar van eenige Regten , ter zaake hunner Landen, Oflü-

ciën, of CommilTiën, aan te matigen, en de OfEcieren der Admiraliteit

daar in te troubleren, by poene van verlies hunner Leenen, Ampten en

Bedieningen; en alle Soldaten en Ruiters naa Schipbreuken te loopen, op

levensftraffe.

XXXI. Niettemin zullen de Gouverneurs der plaatfen en Commandan-
ten der Garnifoenen van Zeefteeden en Zeeplaatfen gehouden weezen , de

Officieren der Admiraliteit , en geïnterefleerden in de Schipbreuken , de

fterke hand te leenen, wanneer zy door hen daar toe verzogt zullen wor-

den ; en ten dien einde Officieren en Soldaten te zenden , voor welke zy

zullen verantwoorden.

XXXII. Wy beveelen de genen, die op de Stranden verdronke Lig-

hamen vinden zullen , dezelve te brengen op een plaats , waar van daan de

Vloed ze niet mee-fleepen kan , en 'er terftond aan de Officieren der Ad-

miraliteit advys van te' geeven , wien zy rapport doen zullen van de dingen

die aan de Lyken gevonden zyn ; Wy verbieden hun , dezelve uit te klee-

den , of in 't zand te begraven , by poene van lyfftraffe.

XXX IIL
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XXXIII. De Officieren zullen dadelyk naa 't ontvange berigt, zich op
de plaatfen begeeven, om van den ftaat van 't Lyk, en der dingen, die

met het Lighaam gevonden zyn, Proces verbaal op te ftellen.

XXXIV. De Priefters zullen gehouden zyn, de Lyken op het Kerkhof

van hun Parochie te begraven, zoo 't bekent is, dat de Perfonen van de

Catholyke, Apoftolifche en Roomfche Godsdienfl waren, waar toe zy door

arrefl: van hun tydelyk goed zullen gedwongen werden.

XXXV. De Kleederen aan 't Lyk gevonden zullen den genen, die 't op

Strand gehaald en ter Begraafplaatfe gebragt hebben
, gegeeven worden.

XXXVI. Indien by 't Lyk gemunt geld, ringen, of iets anders van
waardy gevonden wordt, zal 't alles in 't Comptoir der AdmiraUtei bewaard

worden, om wedergegeeven te worden aan de genen, die 't toebehooren

zal, indien 't binnen Jaar en dag gereclameerd wordt,- zooniet, zal 't

tuflchen Ons, den Admiraal, en de genen die het gevonden zal hebben

,

egalyk gedeeld worden , de koften van de Juftitie en Begraving daar van
voor afgenomen zynde.

XXXVII. Wy verftaan door de tegenwoordige Ordonnantie niet te

prejudiciëren het recht tot 't gene door de Zee aan Strand opgeworpen
wordt , by Coftume van Normandyen aan de Heeren der aan Zee ge-

legene Leengoederen toegeëigend , mits dat door hen de daar in behelsde

laften voldaan werden.

XXXVIII. Wy verbieden hun echter, het Geftrande in hunne huizen

te brengen, voor de aankomft van de Officieren der Admiraliteit, en tot

dat het zelve door hen geïnventariëerd zy ; by poene van voor de ganfche

Ladinge te moeten verantwoorden , en van verval van hun recht.

XXXIX. De Officieren der Admiraliteit, op de Kuften van Norman-
dyen aangefteld, zullen , naa 't maken van den Inventaris der gefalveerde

EfFedlen, de Leenheeren, en in hun abfentie, vermogende Perfonen daar

meè belaften , by poene van die zelfs te verantwoorden.

X L. Het loon der Werkluiden , die gebruikt zyn om de geftrande Ef-

feften te falveeren , en by den Heer te brengen , zal getaxeerd en betaald

worden, op de wyze, by 't XI en XIII Artikel van den tegenwoordigen
Titel voorgefchreeven ; zonder dat de Officieren der Admiraliteit den Heeren
iets zullen vermogen toe te voegen, voor het door hen gepretendeerde
regc van berging, vacatiën, en dagloonen, tot de bewaringe van 't op
Strand geworpene hefteed. Wy verbieden den Heeren , onder dat pretext

iets te vorderen; by poene van vierdubbelde reftitutie, vyftien-honderd

Livres Boete, en beneeaijng hunner rechten.

K k k 2 XLL
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XLI. De Heeren zullen, onder pretext van hun recht tot geflrande

Effeèten, de Schippers niet mogen beletten hun Scheeps-volk te gebruiken,

om hunne geflrande Vaartuigen te ligten en ze weer vlot te krygen ; nog

hen dwingen zig van hunne Knechten en Vaflalen te bedienen , by gelyke

poene van vyftien-hondert Livres Boete, en 't verlies van hun recht.

/
XLII. Die aan de Oevers met hunne Woningen of Landeryen uitkomen,

zullen, onder pretext van 't zelve recht tot gertrande EflFeften, niet mo-

gen pretendeeren eenig deel aan de EfFe£len, op de Baren gevonden, of

in volle Zee gevifcht, en op de Stranden, ter plaatfe van hun Heerlykhe-

den gebragt; nog op de vette en andere Viffen, die derwaart door 't be-

leid der Viffchers gebragt, of gejaagd zullen worden.

XL III. De Leenheeren zullen gehouden zyn , zes Maanden naa de Pu-

blicatie deezes, hunne Landeryen, die aan de Stranden uitkomen, onder

malkanderen naa de Zeekant te doen afpaalen, by posne van de fchaden en

Intereften der genen , die 't behooren zal.

XLIV. De Leenheeren welker Landen aan Zee leggen , en alle andere,

die de Loots-kiiden zullen gedwongen hebben, de Schepen op de Kuften,

aan hunne Landen paaiende, te doen Stranden, om daar van, onder pre-

text van recht tot Geflrand goed , of anders , hoedanig het zoude mogen
wezen , te profiteeren , zullen met de dood geflraft werden.

XLV. De genen, die 'snagts op de Zeeftranden en in de gevaarlyke

plaatfen bedriegelyke vuuren aanfleeken , om de Schepen daar na toe te

trekken , en te doen vergaan , zullen mede met de dood geflraft , en hun-

ne Lighamen aan eene Mafl ,
gezet op de plaatfen daar zy de vuuren zullen

^gemaakt hebben, gehangen worden,

XL VI. AFDEELING.
Van de MaayInge fuan V Zee- Wier.

L ARTIKEL.

D.'E Opgezetenen der Parochiën aan de Zee -Kullen gelegen, zullen,

op den eerflen January van ieder Jaar, op 't uitgaan van de Mifle der Pa-

rochie-Kerke, vergaderen om de dagen te reguleeren, en op welke uuren

men zal beginnen en eindigen met het Wier te Maayen , dat in Zee groeit

-op de Kuflen daar hunne Landeryen beginnen en eindigen.

IL
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II. De Vergadering zal door de Penfionariflen, Kerkmeeflers , of de

Ontvangers van de Parochie beleyd, en de Refolutie daar van, op hun be-

vel , afgekondigd en aan de groote Kerkdeur aangeplakt worden , by poene
van tien Livres Boete.

III. Wy verbieden den Ingezetenen, het Wier 's nachts, en bultende
tyden , door hunne voorgemelde Vergadering daar toe gefield, te Maayen,
het Zelve elders dan op de Kuflen van hunne Parocliiën te verzamelen,
het aan Vreemdelingen re verkoopen, of in andere Diitriélen te brengen;
by poene van vyftig Livres Boete, en van confiscatie der Paarden en hun-
ne Gareelen.

IV. Wy verbieden allen Heeren, wier Heerlykheden aan de Zee lig-

gen, zich eenig gedeelte van de Rotfen daar het Wier op groeit toe te ei-

genen , hunne VelTallen te beletten het weg te voeren op de tyden in de
voorgemelde Vcrgaderinge beraamd, of iets van hün te eifchen voor dee-
ze vryheid, of aan eenige andere Perfoonen daar verlof toe te verleenen;

by poene tegen extorfie geflatueerd.

V. Wy vergunnen echter aan elk een, zonder onderfcheid, op alle ty-

den en Plaatfen, het Wier dat door den vloed op Strand geworpen is,

weg te neemen, en te voeren waar het hun goeddunkt.

Let, Dat Wier van groot nut zynde in verfcbeide plaatfen van Vrankryk,
en voornaamelyk in Normandyen , om de Landen te mejlen ; heeft de

Kuning van Vrankryk door deeze ürdunnantie willen reguleeren de ma-
nier op welke het gemaaid of gefneeden moefl worden, en wien het zoude

hehooren, enz. welk Reglement ongetwyffeld gemaakt is, om de Wanor-
ders en de Klagten te voorkomen , die voorheen gedaan waaren tegen zekere

Edellieden en anderen, die zich al het Wier dat op hunne Kuflen
gevonden werd poogden toe te eigenen , tot hun eigen byzonder gebruik.

XLVIL AFDEELING.
Fan de Fryheid der Fiffchery.

I. ARTIKEL.
w.Y verklaren de Viffchery ter Zee vry en gemeen voor alle onze
Onderdanen, die wy toelaten dezelve te doen, zoo in volle Zee, als op
de Stranden, met de Netten en Gereedfchappen , by «ieeze Ordonnantie
gepermitteerd.

Kkks 11.
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II. Onze Onderdanen, die op de vangfl: van de Bakeljauw, Haring en

Makreel zullen gaan naa de Kullen van Ysland , Schotland , Engeland ', en

Amerika, na de bank van Terreneuf, en generalyk naa alle de Zeen daar

ze kan worden gedaan , zullen gehouden zyn , van den Admiraal een Pas-

poort voor yder Voyage te neemen.

III. En belangende onze Onderzaaten, die de Vifchvangfl; van verfche

Vis doen met Schuiten, Maft, Zeilen en Roer voerende, die zullen maar
voor yder Jaar een Paspoorr behoeven te neemen ; zonder dat zy gehou-

den zyn , op hunne wederkomfteenig rapport te doen, 't en ware dat zy in

Zee eenige Wrakken gevonden , eenige Vloot gezien , of eenige confide-

rabele rencontre gehad hadden , waar van zy hunne verklaring aan de Officie-

ren der Admiraliteit zullen doen , die dezelve zonder eenige koften ontfan-

gen zullen.

XLVIIl. AFDEELING.
Fan verfcheyde foorten van Netten,

I. ARTIKEL.

JL^E VifTers zullen mogen gebruiken Netten, of Garens, genaamd Fo-

les, Dryzen, Tramales of Tramaijaden , Schakels, en andere in de tegen-

woordige Ordonnantie gemeld , op de tyden en manieren , hier na gere-

guleert.

II. De Foles zullen haare Mazen van vyf duimen in 't vierkant hebben,

en de zelve zullen niet langer, als twee dagen, in de Zee mogen gelaten

werden , by poene van confiscatie , en vyf-en-twintig Livres boete.

III. De genen , welke met de Foles Viffchen , zullen gehouden zyn , al-

tyd by hunne Netten te weezen, zoo lang zy in Zee zyn , om ze van tyd

tot tyd , en van 't eene get-y tot 't andere te vifiteeren , zoo ze niet door

onweer of Vyanden belet worden.

I V. De Netten van de Dryze zullen de Mazen van een en drievierde

duim in 't vierkant hebben, en de fchakels, die aan weerzyden van 't Net
vaft gemaakt zyn, zullen de liaare van negen duimen in 't vierkant hebben,

zonder dat ze met meer dan anderhalf pond lood
,

per vadem mogen be-

zwaart worden, op de ftraffen hier boven geftatueerd.

V. Wy permitteeren echter , de vangft van Pieterman te mogen doen

,

met



VAN V R A N K R Y K. V. Hoofdst. 447

mee Mazen van een en een twaalfde duim in 'c vierkant; alleenlyk van den
vyftienden February toe den vyftienden April.

VI. De VifTchers, die by nacht zullen willen vifTen, zullen gehouden
zyn, ten tyde als zy hunne Netten in Zee zullen werpen, drie verfcheide
maaien een vuur te toonen ,• by poene van vyftig Livres Boete , en ver-

goeding van alle verliezen en fchaden , die daar door zouden mogen
komen.

VII. Indien de Netten van een Schuit, die te vifTchen legt, door eeni-

ge Ankers, Roezen, of iets diergelyks vafl en tegen gehouden worden,
zoo dat hy niet kan afdryven, zal 't Volk , by dezelve poene, gehouden we-
zen

,
gedurende de nacht een vuur te laaten zien , zoo lang de Schuit op

de plaats, daar zyn Netten vafl zullen zyn, blyven zal.

VIII. De Mazen of Schakels der Netten, genaamt Picoten , zullen

van gelyke groote , als die van de Dryze , en ten hoogften met een vie-

rendeel pond loots per vadem bezwaard zyn: Wy verbieden 't gebruiken
van Stokken met yzer beflaagen, of voor aan fcherp gemaakt, om 't wa-
ter te bewegen , by poene van tien Livres Boete.

IX. Wy verbieden den VifTchers , die in Zee zullen komen, te gaan leg-

gen, en hunne Netten uit te werpen ter plaatfe daar zy de genen, die zich

eerft op de plaats der VifTery zullen bevinden, of reeds begonnen hebben

5

zouden konnen befchadigen , by poene van alle kollen , fchaden en interes-

ten, en van vyftig Livres Boete.

X. Wy verbieden nog, op gelyke flrafïe, alle VifTchers, die zich in

een VifTers-vloot bevinden zullen , hunnen pofl te verlaten om zich elders

te plaatfen , naa dat de VifTchers der Vloot hunne Netten in Zee gewor-
pen zullen hebben.

XI. Wy laaten toe, de vangfl van Sprot te mogen doen met Netten,.
Mazen van een derde duim in 't vierkant en daar boven hebbende.

XII. Wy verbieden de VifTchers , een lokaas van Kabeljauws kuit te ge-

bruiken, om de Sprot te lokken; en aan alle Koopluiden, daar van te

Verkoopen, 't en zy dezelve gevifiteerd en goed gevonden zy, by pcene

van drie honderd Livres boete.

XIII. Wy verbieden de Vifchvangft
, gedurende de Maanden van

Maart, April en Mey, met de dichte Netten, genaamd Gangui en Bre-

gyn, en met de allerdichtfte, genaamt Markefek of Nonaat, te doen; by-

po3ne van confiscatie der Netten en Schuiten , en vyftig Livres Boete.

XIV. Wy
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XIV. Wy verbieden ook , by dezelve poene

,
gedurende dezelve Maan-

den, met Netten, Boeliers genaamd, op twee honderd vademen naa b^
de monden der Zeeboezems en Rivieren te Vif]u:hen.

XV. Wy verbieden verder den Viffchers, die zig van gcreedfchappen

,

Drietanden of EIgers genaamd, bedienen, de VilTen, die in de Staketfels

of andere Netten in de zoute Meiren uitgefpannen , beflooten zyn , te van-

gen, by poene van lyfftrafte.

XVI. Daar zal akyd in het Comptoir van yder Refidentie der Admira-

liteit een model zyn van de Mazen van ieder zoort van Netten , die de

Viflchers, binnen de Liitgellrektheid der JurisdiiSlie wonende, gebruiken

zullen , om hunne Visvangfb , zoo in de Zee , als op de Stranden , te doen
;

Wy beveelen onzen Procureurs , aan de uitvoering van dit Artikel zorgvul-

diglyk de hand te houden, by poene van zelf de contraventiën te verant-

woorden.

XLIX. A F D E E L I N G.

Fan Fisperken en FiJJcheryen.

l. ARTIKEL.

WY laten toe op de Stranden der Zee , en in de Baayen en Monden
der bevaarbare Stroomen , Netten te fpannen, genaamd hooge en

laage Visperken, Ravoors, Coertinen en Venets, die men langs de Stran-

den en Zanden aan ftaaken uitfpant, van die qualiteit, en op de wyze by

de volgende Artikelen voorgefchreven.

II. De mazen der laage Visperken, en verdere^ Netfpanningen, zullen

twee duimen in 't vierkant hebben , en vaft gemaakt worden aan palen

,

daar toe in 't zand geflagen , op welke het Net gefpannen zal worden, zon-

der dat 't 'er mag ingegraven worden.

III. De mazen der hooge Visperken, zullen een duim, of ten minflen

drievierde duim in 't vierkant hebben, en zoodanig gefpannen worden,

dat het onderfle van 't Net niet aan 't zand raake, en dat het ten minden
daar drie duimen van af zy.

IV. De Visperken, in welker opftelling hout of fleen zal komen , zul-

len gedemolieerd worden, uitgezonderd die voor den Jaare duizend vyf-

hpnderd vier-en-veertig opgefteld zyn, in welker gebruik de PofleiTeurs

gemaic-
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gemalnteneert zullen worden , conform het 84 en 85 Artikel van de Or-
donnantie der Maand Maart 1584. mits datze op de navolgende manier
gemaakt zyn.

V. De Visperken van fteen zullen opgeregt worden van fleenen , op de
wyze van een halve kring gefchikt , en ter hoogte van vier voeten op 'c

hoogst , zonder kalk , fement , of metfelwerk opgehaald , en zy zullen

in de grond na de Zeekant, een opening van twee voeten breed hebben,

die maar gefloten zal worden met een houten Roofler, die gaten heeft op
de wyze van mazen, ten minfle van een duim in 't vierkant, van Sint Re-
my af tot Pafchen toe; en van twee duimen in 't vierkant, van Pafchen

af tot Sint Remy toe.

VI. Degefl;opte Perken, genaamt Boefchotten, zullen van houten dooi-

malkander gevlogten
,
gelyk als horden

,
gemaakt worden , en in de grond

na de Zeekant toe een opening van gelyke grootte van twee voeten heb-

ben, die van den eerften Mey tot den laatften Auguftus, met geen Net-

ten, houten Roofters, Korven, nog iets anders zal mogen werden toege-

flooten.

VIL En wat de Visperken van Hout en Netten belangt, die zullen

van enkele gevlochte ryswerken van anderhalve voet hoog worden ge-

maakt, daar Netten met mazen van een duim in 't vierkant aan vaft ge-

maakt zullen worden; en de gevlochte ryswerken, zullen in de grond na
de Zeekant mede een opening van twee voeten hebben , die maar zal mo-
gen geflooten worden met een Net, met mazen van twee duimen in 't

vierkant, van Pafchen tot Sint Remy, en ten minften van een duim , van
Sint Remy tot Pafchen.

VIII. Wy verbieden allen Perfoonen , van wat qualiteit" en conditie de-

zelve zouden mogen zyn , na deezen aan de Stranden der Zee eenige Vis-

perken, in welker opbouw hout of fleenen komen, te maaken, by
poene van drie honderd Livres Boete, en van demolitie der Visperken op
hunne kollen.

I X. Wy verbieden ook den Leenheeren , welker Landen aan Zee leg-

gen, en alle andere, eenig recht in geld of in fpecie, op de Visperken en
Vifleryen, en op Visvangften die ter Zee of aan de Stranden gedaan wor-
den, te lichten; en zich een gedeelte der Zee toe te eigenen, om daar

met uitfluitinge van andere te vilTchen , ten ware uit krachte der toelatin-

gen en regifters, of ftaaten, voor den Jaare 1544 in onze Rekenkamers
ontfangen, of van vergunning in behoorlyke forme; by poene van vier-

dubbelde reflitutie van 't gene zy afgevorderd zullen hebben , en van vyf-

tien honderd Livres Boete.

Lil X. Des-
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X. Desgelyks verbiedenWy allen Gouverneurs, Officieren , en Soldaten

van Eilanden, Veftingen, Steden en Kafteelen, op de Zee-Kuften ge-

bouwd , de Viffery in de nabuurfchap van hunne Plaatfen eenig belet toe

te brengen, en van de VifTchers geld, of Vis te eiflchen om hun dezelve

toe te laten ; by poene tegen de Officieren van 'c verlies hunner Ampten

,

en tegen de Soldaten van LyfftrafFe.

XI. De Visperken en Boefchotten, die bevonden zullen worden aan

den Mond der bevaarbare S :roomen , of op de Stranden , opgerecht te zyn

,

op twee honderd vademen van de gewoone paflage der Schepen , en daar

onder, zullen op kollen van de Eigenaars gedemolieerd worden.

XII. Wy verbieden alle de genen, die metSpannetten hun Viflery doen,

dezelve in de ordinaris paffage der Schepen , nog op twee honderd vade-

men daar omtrent, te fpannen; by poene van arrefl en confiscatie der Net-
ten , van vyftig Livres Boete , en van vergoeding der verliezen en fcha-

den, die de Netten zullen veroorzaakt hebben.

XIII. Wy ordonneeren, dat de palen om de Netten te fpannen, be-

vonden zullen werden gelleld te zyn in de paffage der Schepen , of op twee

honderd vademen naa, veertien dagen naa de Publicatie van de jegen-

woordige Ordonnantie, op de koften der Eigenaars, en op 't vervolg van

onze Procureurs in yder Rechtbank, uitgetrokken zullen worden, by poe-

ne van interdiftie hunner Ampten.

XIV. Wy willen, dat het Proces gemaakt en voldongen worde tegen de

genen, die weder palen zullen zetten op dezelfde plaatfen, daarze, in uit-

voering der tegenwoordige Ordonnantie, van daan gehaalt zullen zyn, en

dat de deJinquanten ter geefleling gedoemd worden.

XV. De Viffers, welker palen en Spannetten, als fchadelyk aan de
Schipvaart, weggenomen, of de Vifleryen gedemolieerd zyn, zullen ont-

llagen wezen van alle Renten en agterftallen, die zy deswegen aan onze
Domeinen, of aan eenige particuliere Heeren mogten fchuldigzyn, den
welken wy verbieden, gelyk ook onze Ontfangers, de betaling daar van
Ce vorderen, by poene tegen de concuffie gefteld.

XVI. Wy verbieden mede allen Perfonen, zig te bedienen van Schrob-

netten , Fuyken , Korven en ander Vistuyg , om Steurkrabben te vangen

,

van den eerften Maart, tot den laatften der Maand Mey, en in eenig fai-

foen des Jaars te Viflchen met Trek- of Sleepnetten , of andere diergely-

ke Netten , die langs de Zeeftranden gefleept worden , by poene van arbi-

traire Boete, arreft en confiscatie der Netten, voorde eerftc maal, en van

lyfftraffe, in geval het weer gebeurt.

XVIL
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XVII. Wy verbieden verder, Visperken en Netfpanningen te maken

,

waar van de Mazen kleiner zyn , als hier boven is gemeld , en Sleepnetten

temaken, teverkoopen, of te verbergen , by poene van vyf- en -twintig

Livres Boete.

XV II I. Wy verbieden van gelyke , en op dezelve (IrafFen , de Vis-
netten in Moffelkuilen uit te werpen , de gronden daar van met meflen

,

en andere diergelyke yzere werktuigen , te krabben en om te halen , de
Kuit of zaat van de MolTclen daar uit te rukken, en weg te nemen de ge-

ne die nog niet in flaat zyn van gevangen te konnen worden.

XIX. Wy verklaren de Vaders en Moeders rerponfabel voor de Boe-
tens, door hunne Kinderen verbeurd, en de Meefters voor de genen, in
welke hunne Knegten en Domelliken, wegens contraventie tegen de
Artikelen van den tegenwoordigen Titel

,
gecondemneerd zullen zyn.

XX. Wypermitteeren aan de Admiraliteit, het derdendeel der boetenste
appliceeren tot de betalinge der gedaane koften , om tot de conderanatie
te geraaken.

XX. Wy beveelen hun , alle Sleepnetten , en andere Netten , die niet

zullen zyn van de qualiteit, in de tegenwoordige Ordonnantie begreepen

,

te doen verbranden; ten welken einde zy, by poene van interdiSie hun-
ner Ampten , zullen gehouden wezen , van Maand tot Maand , hunne fchouW
op de Kuften , en van tyd tot tyd de onderzoekinge in de huizen der Vis-
fchers, en andere Strandbewoonders, te doen.

L. AFDEELING.
Fan de Tbonyn- Fijfchery.

I. ARTIKEL.

WY verbieden allen Perfonen , zonder onzeexprefTe toelatinge , eeni-

nige Netten in Zee te zetten , om Thonyns te vangen , en aldaar

eenige affchutfels van riet te maken; by poene van confiscatie, en drie dui-

fend Livres Boete.

1 1. Die genen , die van ons de nodige Brieven tot de opregting van eeni-

ge Thonyn-viflchery, of affchutfel met riet, geobtineert hebben, zullen

L 1 1 2 gehou-
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gehouden wezen , die te doen regiftreeren ten Comptoire van de Admirali»

teic, in welker diflrift zy hunne Viflchery zullen moeten doen.

III. Wy belaften den Eigenaars der Touwen en Netten tot deThonyn-

vangft , op de uitterfle einden , die zich 't veerfte in Zee uitllrekken , boei-

jen, of dpyfhouten teftellen, by psne van te vergoeden de fchadens, die

by verzuim van zulks gedaan te hebben ,
gefchieden zullen , en van 't ver-

lies hunner rechten.

IV. Wy verbieden ook, by dezelve poene , eenig Thonyn-net of Riete-

affchutfel in de Baayen of elders, daar ze de Sc. lipvaarc zouden mogen

hinderen te fteJIen, en als zy hunne Netten wegnemen, aldaar de fteenen

te laaten blyven, die 'er aan vaft gemaakt waren.

V. De Hoofdluiden der Thonyn-Viflcheryen zullen aan andere Viflchers

de vryheid niet mogen beneemen van, tot den vangft der Thnnynen en

andere groote Viflen , Netten te fpannen , en omtrent de Thonyn VilFche-

ry te VifTchen , mits dat zy van de zyde van de Levant en aankomft der Thq^

nyns, daar niet dichter by komen, als op twee mylen»

VI. De Eigenaars en Pachters der afgefchote plaatfen zullen gehouden

zyn, daar jaarlyks de Grachten en Waterlopen van te verzorgen , ieder ter

plaatfe en binnen 't bereik van hun affchuifel , in diervoegen dat 'er ten al-

len tyden op 't minfte vier voeten water zy, by poene van drie honderd Li-

vres Boete, en dat 'er Arbeiders op hunne koften toegefteld zullen worden.

VII. Wy verbieden hun, by dezelfde poene van drie honderd Livres

Boete, hunne afgefchote plaatfen, van den eerften Maart tot den laatfteii'

Juny te fluiten ; Wy belaften de Officieren der Admiraliteit, dezelve ge-

durende dien tyd te doen openen , by poene van fufpenfie van hunne Be-

dieningen.

VIII. De Eigenaars of Pagters , zullen geen koften , fchaden en inte-

reften mogen pretendeeren van de Zeeluiden, welker Schuiten tegen hun-

ne affchuifels aangeftooten hebben , indien zy niet bewyzen , dat de. aan-

ftooting door hunnen fchuld , of met opzet , gefchied is.

.

LL AF»
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LI. AF DEELING.
Fan de Haring<vangjl.

L ARTIKEL,
JL/E Mazen der Netten, om den Haringflvangfl te doen, zullen eei!'

duim in 't vierkant zyn, zonder dat de Viffchers daar toe eenige andere

mogen gebruiken, nog zig van dezelve Netten tot andere VifTcheryen be-

dienen, by poene van vyftig Livres Boete, en confiscatie der Netten.

II. Als een Viflcher zyne Netten tot de Haring-vangfl wil uitzetten,

zal hy gehouden wezen , die ten minften honderd vademen ver van de an-

dere Schuiten uit te werpen , en boven op twee vuuren te hebben , 't eene

op 't voorfte, en 't andere op 't achterfte van zyn Vaartuig, by gelyke

poene van vyftig Livres Boete, en vergoeding van alle verhezen , fchaden

en intereflen uit aanflooting ontdaande, die, by gebrek van Vuur-fein,-

veroorzaakt ZiOuden mogen worden.

III. Ieder Viflcher zal, naa dat zyn Netten in de Zee uitgeworpen zyn,

by dezelve poene, verbonden wezen, achter op zyn Schuit een vuufte
houden , en op dezelve windzyde te dryven , als de andere Viflchers.

IV. Wy beveelen, by gelyke poene, den Schippers der Barken, die*

'snachts zullen willen blyven leggen en 't Anker uitwerpen, zoo verre van'

de plaatfe, daar gevifl: word , te vertrekken , dat daar door aan de dryven-

de Barken en Schuiten fchade gefchieden kan.

V. Wanneer een Viflcher door eenig toeval genoodzaakt za! weezen

,

zynVifl"chery tefl:aken, of het Anker uit te werpen, zal hy gehouden zyn,-

drie verfcheide malen een vuur te laaten zien; de eerrtemaal, als hv zyn-

Netten zal beginnen op te trekken; de tweedemaal, wanneer die haif op-

gehaald zullen zyn , en de derde maal, na dezelve geheelyk opgetrokken

te hebben, en dan zal hy zyn vuur in Zee fmyten.

VI. Indien de Netten in de Zee vafl geraakt zyn , zal^ 't Volk zyn der-

de vuur niet wegwerpen, maar gehouden weezen een vierde te vertoonen,

en 'er twee van te behouden, toe dat de Netten los geraakt zyn.

VII. Wy verbieden allen Viflchers , by poene van }yffl:rafFe , eenige vuu-

ren , zonder noodzakelykheid, nog anderfins, als op de voorichreeve ty-

den en maniere te tonen.

Lil 5 VIIÏJ-
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VIII. Indien 't grootfte gedeelte der Viffchers van een Vloot o phou-

den te Viflchen, en 't Anker uitwerpt, zullen de andere gehouden wee-

zen, het zelfde te doen; by poene van vergoeding van alle fchade, en ar-

bitraire Boete.

LIL AFDEELING.
Van de Bakeljauiv-Fangjl.

I. ARTIKEL.

WANNEER onze Onderdaanen op de Kullen van 't Eiland Terre-
neuf de Bakeljauw-vangfl zullen gaan doen , de eerfte die zal aan-

komen , of zyn Sloep zenden , zal in de Haven genaamd du Petit - Maiire

(van den kleinen Meefter,) de keure hebben en neemtn het bereik van de
Viflchery, dat hem nodig zyn zal op de plaatfe, l' Efchaffeau du Croc (de
Stellage van den HaakJ genaamd, een Biljet van hem onderteekend aan-

flaan , vervattende den dag van zyn arrivement , en den naam van de Haven

,

die hy zal verkoren hebben.

II. Alle de Schippers die vervolgens aankomen, zullen gehouden zyn
fucceffivelyk te gaan , of te zenden na de Stellage van den Haak , en op
't zelve aangeflagen Biljet te fchryven den dag van hun aankomft, het ge-

tal hunner Matroozen , en der Havens en Visplaatfen die zy , naa proportie

van de grootte van hun Schip en van hun Scheepsvolk, zullen verkoren

hebben.

III. De eerflgekome Schipper zal 't aangeflagen Biljet door een Man
van zyn Volk doen bewaaren, dien hy op die plaats zoo lang zal laaten

blyven,tot dat alle de Schippers hunne verklaring daar op gefchreeven heb-

ben , 't welk vervolgens in zyne handen zal gefield worden.

IV. Wy verbieden allen Schippers en Zeeluiden, zich ineenige Havens
neder te zetten , of zich van eenige Visplaatfen te bedienen, zonder daar

van hunne verklaring op de bovengemelde wyze te doen, en eenige Schip-

pers te ftooren in de verkiezing, die zy gedaan hebben, by poene van

vyf honderd Livres Boete.

V. De eerfte onzer Onderdaanen , die mede met zyn Schip in de Baay
van Canada aanliomen zal, om daar de Bakeljauw-vangfl: te doen, zal de
Meefler van de Visplaats weezen , om daar te neemen de ruimte die hem
noodig zal .zyn, zelf om aldaar aan de genen, die naa hem zullen komen,

fucces-
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fucceflivelyk aan te wyzen^ie plaatfen, welke zy van nooden zullen heb-

ben, acht genomen zynde op de grootte van hun Schip, en op 't getal vaa

'c Volk , daar mede zy bemand zullen wezen.

VI. Wy verbieden den Gouverneur , of Bevelhebber der Kufl van de Kaap
de Roziers af tot de Kaap d'Efpoir toe , en allen andere , by poene van on-

gehoorzaamheid , den eerflen Schipper in de Baay aankomende, in de keu-

re en uitdeeling der Plaatfen op het Strand te flooren.

VII. Nog verbieden Wy, by poene van vyf honderd Livres boete, de

Schippers en 't Scheepsvolk der Schepen, die, zoo op de Kuften van Ter-

reneuf, als in de Baay van Canada arriveeren zullen , den Ballafl in de Ha-
vens te v/erpen , zig meefter te maaken van 't Zout en de Traan, die daar

zal gevonden worden , en aan ftukken te breken , te vervoeren , of te ver-

branden de Stellagiën , of opftallen , de Schippers toebehorende , die de
Havens, of Viflchery Plaatfen, op dewelke ze zullen gelaaten ;zyn , ver-

koren hebben.

VIII. Desgelyks verbieden wy hun , de Sloepen, op de Visplaatfen ver-

vallen, ofgellrand, of in de kleine Rivier der Bakeljauw-Baay achter ge-

laten , zonder fpeciale volmagt van de Eigenaars der Schepen te beraagti-

gen, by poene van de waarde van dien te zullen betaalen, en van vyftig

Livres Boete.

IV. Zoo egter de Eigenaars der Sloepen die niet gebruiken , of 'er niet

van gedifponeerd hebben , zullen de genen , die ze van nooden mogcen heb-

ben , dezelve door toelaatinge van den eerfl - gearriveerden Kapitein ge-

bruiken mogen, om hunne Vis-vangfl te doen, mits conditie van op hun
wederkomft de huuren daar van aan de Eigenaars te betaalen.

X. De Kapitein of Schipper, eenige Sloepen tot zyn gebruik neemen-

de, zal gehouden weezen, in handen van den Schipper, die 'er hem de

permiffie toe zal gegeeven hebben, of, in zyn abfentie, in die van den
Kapitein, op den naaftaangelegene Visplaats gefield zynde, te geven een

notitie , inhoudende het getal der Sloepen , mitsgaders zyne belofte van de

huur daar van te zullen betaalen ; zelfs van die aan den Eigenaar te zullen

wedergeeven, zoo hyop deKuO; arriveert, en aan alle andere volmagt van
hem hebbende.

XI. Hy zal mede gehouden weezen , de Sloepen, naa zyn gedaane Vis-

fchery, weer op een verzeekerde plaatfe te brengen, en daar van een cer-

tificaat van den zelven Kapitein te neemen , indien hy daar ter plaatfe is,

zoo niet , een attellatie daar van te vorderen van een anderen , nog op de

Kufl zynde.

XII. Wv
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XII. Wy beveelen den Kapitein van 't eerfl aankomende Schip op dt

Kullen van Terreneuf, of in de Baay van Canada, op te Hellen een Pro-

ces verbaal (of Relatie) van allede contraventiën tegen de voorfz. Arti-

kelen , het te ondertekenen , en door de voornaamfte Officieren van zyn

Scheepsvolk te doen ondertekenen , en 't op zyn wederkomll: in handea

van de Rechters der Admiraliteit over te geven, om daar in voorzien te

worden.

XIII. Wy verbieden allen Schippers, de Bakeljauw-vangfl , op de Bank

van Terreneuf, of in de Baay van Canada doende, 's nachts te Zeilen, by

poene van tebetaalen de fchade, die zy zouden mogen caufeeren, in g&-

val zy tegen eenig Schip aanftootcn, vyftien - honderd Livres Boete, en

lyfflraffe ; zoo in de aanftooting een Man verloren wordt.

LIIL AFDEELING.
Fan de Koninglyke Fljfchen

L ARTIKEL.

Wy verklaaren de Dolphynen, Steuren, Salmen en Forellen, Ko-
ninglyke VifTchen te zyn , en in die qualiteit ons toe te komen

wanneer ze gevonden worden op Strand vervallen te weezen ,mits betaalen-

de Loonen der gener , die ze gevonden en op een veilige plaatfe gebragt

zuilen hebben.

II. De Walviiïchen, BruinvifTchen , Zeekalven, Thonyns, Waterbla-

zers, en andere Spek-viflchen , op de Zeeftranden vervallen en gevonden,

zullen als Zeevonden, en zoodanig als alle andere geflrande Goederen ver-

deeld worden.

III. Zoo wanneer de Koninglyke en de Spekviflen in volle Zee gevan-

gen zyn, zullen ze aan die genen toebehooren, die ze zullen gevangen heb-

ben, zonder dat 'er onze Ontvangers, of particuliere Heeren en hunne Mei-

jers, eenig recht, onder wat pretext het ook zy, op mogen pretendeeren.

LIV. AF-
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LV. AFDEELING.
Fan de Vissehers.

I. ARTIKEL.

D RIE Maanden naa de Publicatie van de tegenwoordige Ordonnantie,
zal door den Luitenant der Admiraliteit, op 't verzoek van onzen Procu-

reur in ieder Rechtbank gemaakt worden een Lyfl: der in fZee gaande Vis-

fchers, van agtien Jaaren oud , en daarboven, binnen de uitgeflrektheid

van hun diftrift wonende, waar in de naam, ouderdom, en woonplaats

van ieder VifTcher , en de hoedanigheid der Viflchery daar hy zich mee ge-

neerd , uitgedrukt zullen worden.

II. De twee oudfte Meefler-Vifrchers van ieder Parochie zullen gehou-

den weezen, op den eerden dag der Vaflen van ieder Jaar , ten Comptoi-
re van de Admiraliteit, in welker diftriót zy woonen zullen , te zenden een
Lyfl van alle die van hunne Parochie zyn, van agtien Jaaren oud , en daar

boven, die hun werk zullen maaken van in Zee te gaan om te Viffchen

,

by poene tegen de oude Meeflers van tien Livres Boete ieder.

III. Ieder Schipper der VifTchuiten zal ook gehouden weezen, by poe-

ne van tien Livres Boete, als hy zyn Paspoord ten Comptoire van de Ad-
miraliteit neemt, een Lyfl: van zyn Scheepsvolk, hunnen naam, ouderdom
e,n woonplaats vervattende, te brengen.

IV. De VifTchers van ieder Haven of Parochie, daar agt Meeflers, of

daar boven zullen zyn, zuilen Jaarlyks een van hun tot gefvvoren Overman
van hun Gild verkiezen, die voor de Officieren der Admiraliteit den Eed
afleggen, alle dagen de Netten vifiteeren , en van de abuizen en contra-

ventiën tegen de tegenwoordige Ordonnantie aan de Officieren rapport

doen zal, by poene van arbitraire Boete.

V. Zoo 'er in eenige Haven of Parochie, minder dan agt Meeflers zyn,

zullen zy gehouden weezen , eenige van de naburige Parochie daar by te

roepen , of zich by hunne te voegen , om tot de verkiezing van den bc-

fwooreii Overman te treeden , welke zonder koflen
,
gefchenken en

maaltyden zal worden gedaan, by poene van twintig Livres Boete tegen

ieder contravenceur.

VL In de Plaatfen daar Overluiden zyn, zullen de VifTchers jaarlyks

M m m verga-
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vergaderen , om die voor of ten overftaan van de Officieren der Admira-

teit te verkiezen, die de genomineerde den Eed afneemen , en zonder kos-

ten de Rekening der Penningen van hun Gild opneemen zullen.

WT begeeren , dat de tegenwoordige Ordonnantie in om Koniubyk , Lan-

den en Landfchappen van onze gehoorzaamheid nagekomen en ondeibou-'

den worde, fVy doen te niet alle Ordonnantiën , O fturnen , J-Vetten, Statuten-^

Reglementen , Styl en Gebruiken, ftrydende tegens de difpofnien daar in 'yrvat.

Wy beveelen derhalven aan onze lieve en getrouwe , de Lieden zittende in onze

Parlement!- Hoven, de Officieren van de Generale en Particuliere Rechtbanken der

Admiraliteit , en alk andere die het aangaanzal ; dat zy deeze tegenwojrdirs zuUeri

niahomen, achtervolgen, en onderhouden, doen kezen, afkondigen, regijtrccreny

achtervolgen , en onderhouden. Wa. n t zulks is ons welbehaagen. En ten dien

tinde dit voor altyd een vajle , en bejiendige zaake zy , hebhen IVy ons Zegel hier

aan doen hangen, Gegeeven te Funtaincbleau, in de Maand Augnjius , in V

Jaar der Genade, duizend zes -honderd een -en -tachtig, en van onze Regeering

het negen en-dertigfle. Geteekent LOUIS. En lager van wegen d-Ji Koning

COLBERT; enter zyde was gefcbreeven; gezien Le Te lei er. Om te

dienen tot de Ordonnantie op 'tjluk der Zee-zaaken.

V L HOOFDSTUK,
REGLEMENT,

V Welk de Koning wil dat achtervolgd ennaagekomen worde door

zyne Onderdaanen , die Schepen , Schuiten en andere Zee^
Vaartuigen , zoo in Vrankryk , als in vreemde Landen , Koo-

pen , of doen bouwen zullen , en door die genen , welke van
mynHeerde Grave van Vermandois, Admiraal van Vrank-
ryk , tot de uitgeeving der Verlof- Brieven en Paspoorten ,

wegens de Zeevaart der gezeide Vaartuigen ,
gejleld zullen

zyn.

Z
eerstelyk.

^YN Majefleit verbiedt aan alle zyne Onderdaanen, hunne naamen
aan Vreemdelingen te leenen , en van hun eenige Schepen door geveinsde

Contraften te Koopen ; en aan alle Franfche Schippers, Kapiteinen, en

Patroons , Paspoorten van mynen voornoemden Heer den Admiraal te

neemen ^
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neemen, om ze onder de Franfche Vlagge te doen vaaren, by poene van
confiscatie der gezegde Schepen , en van duizend Livres Boete , en zelfs

van lyfflraffe, indien het weer gebeurd, zoo tegen degenen, die hun-

ne naamen geleend, als tegen de Schippers en Patroons , die de Paspoor-

ten genomen zullen hebben.

II. Zyn Majefteit begeert, dat de Commifliën en Paspoorten maar ge-

geeven worden aan Schepen en Vaartuigen, die waarlyk in de Franfche

Havens zyn; en dat de gezegde Paspoorten bepaald worden voor den tyd,

die tot de Reize, waartoe 't Paspoort geëxpedieerd zal worden, voegea

zal, en ten langfle vuor zes Maanden ; dat ze,naa den voorfz. tyd, nul en

van gener waarde zullen zyn , en dat 'er eene exprefie clauful van in de

gezegde Paspoorten geflelt worde, uitgezonderd toe langdurige Reizen,

tot welke het Paspoort flechts voor de geheele Reize zal worden geëx-

pedieerd, en niettemiu zal 't gezegde Paspoort maar voor een Jaar kon-

nen dienen.

III. Zyn Majefteit geefc echter verlof tot het geeven van Paspoorten

voor de Schepeu, die zyne OnderJaanen in vreemde Landen zullen hebben

gekoft , of doen bouwen , en die nog niet in eenige Haven van 't Koning-

ryk aangekomen zullen zyn ; welke Paspoorten alleenlyk voor drie Maan-
den bepaald zullen worden , zonder dat 'er hun andere mogen worden ge-

geeven, zoo ze binnen dien tyd in de Havens van 't Koningryk niet ge-

bragt worden.

IV. Zyn Majefteit wil, dat de Koopluiden,en andere Particulieren, die

zullen hebben laaten bouwen , of koopen Schepen in de Havens van 't Ko-
ningryk gebouwd, voor de Officieren van de ilelidentiën der Admiraliteit

hunner woonplaats hunne verklaaring doen, dat het Schip hun in 't ge-

heel toebehoord , of, in geval dat 'er iemand part aan heeft , dat zy de naa-

men hunner mede-reeders bekend maaken , welke geen Vreemdelingen

zullen mogen zyn, maar alleenlyk Franfchen , waarlyk in het Koningryk
woonende , en dat zy de Contraden van hunnen Eigendom ten Comptoire
katen regiflreeren.

V. In gevalle een Franfchman eenig Schip in vreemde Landen wil doen
Bouwen, begeert zyn Majefteit, dat hy zyne verklaaringe in de gezegde

Relldentiën doe, zoo haafc hy 'er de eerfte order toe geeven zal, en dat hy

dezelve weder doe, als het Bouwen volbragt zal zyn : welke verKlaaring zal

behelfen de plaatfe, daar 't gezegde Schip gebouwd zal zyn, de grootte,

en de Reize waar toe hy het deftineerc ; mitsgaders de mede-reeders en

geïnterelTeerden in den Eigendom van 't Schip , welke zullen moeten

weezen Franfchen , in het Koningryk woonende , zoo als hier boven ge-

gezegd is.

Mmm 2 VI. In
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VI. In gevalle een Franfchman eenig Schip in vreemde Landen wil koo»

pen, begeert zyne Majefleic, dat hy 'er zyne verklaring van doe aan de

Officieren der Admiraliteit van de Plaats, daar hy woont, en dat hy, naa

den Koop, hun de naamen van zyne Pariicipanten bekend maake , en

't Contraól daar van ten Comptoire van dezelve Relidentie regiflreeren

laate.

VII. Indien in de Landen, daar de Franfchen Schepen zullen laaten

Bouwen of Koopen, een Conful van de Franfche Nacie aangefteld is, wil

zyne Majelleit,dat zy gehouden zyn, aan de gezegde Officieren der Admi-
raliteit de Atteftatie van den Conful te brengen, behelzende den ftaat en

qualiteit van 't Schip, en de kennifle die hy van de Verkoopers of Aan-

neemers hebben zal, mitsgaders van de Notarisfen en andere publique Per-

fonen, die de Contra6ten zullen gepafièerd hebben , welke ten dien einde

door hem gelegalifeerd zullen worden^

VIII. Zyn Majefleit begeert, dat de Eigenaars van Schepen, in het

Koningryk gebouwd, of in vreemde Landen op de boven verhaalde con-

ditiën gebouwd en gekoft, gehouden zyn, ten Comptoire van de Admira-

liteit de Lyft van 't Scheepsvolk der gezegde Schepen te brengen , vervat-

tende de naamen, ouderdom, woonplaats, en land der Officieren, Zee-

luiden en Matroozen, daar 't uit beftaan zal, 't zy dat ze in Vrankryk, 'c

zy dat ze in vreemde Landen zyn ; en dat hun geen verlof of Paspoort ge-

geeven worde, indien de Kapitein, Schipper of Patroon, gezamentlyk

met de andere Officieren , en de twee derde deelen van 't Scheepsvolk geen

franfchen zyn , met 'er daad in 't Ryk woonagtig.

IX. Zyne Majefleit beveelt zyne Onderdaanen, die in vreemde Landen
Schepen zullen gekoft, of doen bouwen hebben, en die dezelve weder

aan Vreemdelingen Verkoopen zullen, daar van hunne verklaring te doen,

en 't Concrafl ten Comptoire van de Admiraliteit hunner woonplaats te laa-

ien regiftreeren.

X. Zyn Majefleit wil , dat de Koopluiden , Kapiteinen , Schippers , Pa-

troons en Reeders van Schepen, benevens de genen, die tot de uitgee-

ving der Paspoorten van mynen voornoemden Heere den Admiraalgefleld

zyn, welke de Conditiën, door dit Reglement voorgefchreeven , niet on-

derhouden zullen, geftraft worden met confiscatie der Schepen en ingela»

de Waaren, en mee een Boete van duizend Livres, en lyfftraffe in ge-

val het weer gebeurt.

Zyne gemeWe Maj«ll:eit doet te weeten, en ordonneert aan myn Heer
den Grave van Vermandois, Admiraal van Vrankryk, de hand aan de

naauwe onderhouding van het tegenwoordig Reglement te houden, en aaa
de
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óc Officieren in ieder Refidentie der Admiraliteii van 'c Koningtyk aangc-

fteld, dezelve in ieder der gezegde Refidenticn te doem Publicceren, Af-

figeeren, en Regirtreeren , op dat 'er niemand reden van ignorantie van

preienileere. Gedaan te Straatsburg, den vier entwintigften dag van

Odlober duizend zes honderd een-en- tachtig.

Geteekend

L O U I S.

En lager

Colbert.
Gecolationeerd.

I. AFDEELING.
Vervattende eene korte Redenvoering over het Reglement door

den Koning van Vrankryk in de Provincie van Bretagne uit-

gefteld^ aantonende waar in het Zee - Bejlier van dat Land-
j'chap verfcheelt met dat van de rejl der Frovincié'nvan\ Yink-

ryk: tot/lot hebbende eenige korte Aanmerkingen over de goe-

de maniere welke de Franfchen in het bejlier hunner Zee - Zaa-
ken ingevoerd hebben , en onderhouden.

NIEMANT die eenigfints bedreeven is in de Hiflorie van Franhyk

,

kan zoo onkundig zyn van de oude Conflitutie van de verfcheide

Provinciën dier JVfonar.jiiy, dat hy niet weet dat Bretagne voordeezen be-

hoort heeft onder zyn- eigen Souvereinen Vorll of Hertog, tot dat het

Mannelyk oir ontbreekende, de oudlle Dochter en Erfgenaame met den
Koning van Fra/j^ry^ trouwde, die by een Contraèl , toen geflooten , zich

verbond, voor 'lem en zyne Erfgenaamen en Opvolgers, de Inwoonders
van die Provincie te houden by nunne aloude Rechten en Voorrechten.

Van daar komt de verfcheidenheid van Zee-Bcftier in dit Hertogdom en in

de andere Landen des Konings van Frankryk, fchoon 'er in der daad niets

overgelaaten is, dan de fchaJuwe der Vryheid in dit Hertogdom, zoo wel
als in de refl: der F,anfche Scaaten. Want fchoon Lodewyk de XIV, en , naa-

h.-m , zyn Opvolger, den Staaten van die en van eenige and. re Provin-
ciën zynes Koningkryks toelaat te Vergaderen, ten ria.J'len by op dezclf--

de wyze als onze Parlementen in England, zouden de Leden '-an die Ver--

gaderingen niet durven denken te fpreeken en te hand^leii met du Engel'

M mjn 3 /c^«>'



402 ZEE-RECHTEN EN ORDONNANTIEN
fche Vryheid ; in tegendeel zy moeten in alles de eifchen van hunnen Heer
en Meefter inwilligen, die hun gemeenlyk door zynen Procureur -Gene-
raal te verdaan doet geeven welke fommen hy van hun verwacht, die zy-

n€ Majeileit terftond, zonder het minlle beraad toegedaan worden, on-

der den fpotnaam van Don gratuit , o( rrywiVige Gift.

Maar om ter zaake te komen , het verfchii tuflchen de wyze van Proce-

deeren in Zee-Zaaken (want in de Z^e-Rechten is geen verfchii) in Bre-

tagne en de andere Provinciën van Franhyk, beftaat voornamelyk daar in;

Dat, in plaaife dat in andere Provinciën , de Admiraals, Luitenants, en
Gemagtigden, kennis neemen van alle Gerechts-zaiken de Zeevaart raa-

kende, onafhangkelyk van alle' andere Rechters en Perfoonen zonder on-

derfcheid,de Gouverneur van de Provincie van ^/efag?;?, zekere Rechtenen
Voorrechten heeft , welke de Gouverneurs van andere Provinciën niet

hebben: en dat wel tergedachteniflevan de oude onafhangktlykheidvan die

Provincie, wiens Vorflen, fchoon zy den Koningen van Frankryk eene
foort van Leen - Hulde beweezen, evenwel volftrekt heerfchten over hun
Hertogdom. En van daar komt het , dat de Rechters in deezen tyd

,

fchoon door den Koning benoemd , den Gouverneur eene foort van hulde

pro forma bewyzen, en door hem gcapprobeerd moeten worden; gelyk

klaarder zal blyken door de twee Artikels van de Scheeps - Ordonnantiën

voor die Provintie ingefteld.

L A R T I K E L.

De Gouverneur van onze Provintie van Bretagne za! , in die qualiteit,

de Rechten en Voorrechten van Adn-/riliteit genieten ,
gelyk hy tot hier

toe heeft genooten , of dezelve had behooren te genieten in die Provincie.

IL ARTIKEL.
Wy zullen in onze Provincie van Bretagne zulke Rechters aanflellen als

wy dienllig zullen oordeelen, om daar kennis te neemen van Zee-Zaaken;

en die zoo aangefteld zullen zyn, naa door den Gouverneur geapprobecrd

te weezen, zullen voor alle andere kennis neemen, ieder binnen de gren-

zen en paaien in hunne Commiille vermeld, en tulTchen alle Perfoonen zon-

der onderfcheid van qualiieit, zelfs geprevilegeerde Franfcben en Vreem-
delingen, zoo wel eifchende als verweerende, van alle dingen betrekke-

lyk tot het Bouwen van Schepen, tot hunne 'I'akelaadje en Gereedfchap,

Wapening, Viclualiëeringc , Totruflinge, Verkopinge, en Adjudicatie,

en van alle zaaken raakende de Zee -Vaart en Zee-Zaaken onzer Onder-

daanen.

Dit is in der daad al het onderfcheid dat 'er is tuffchen de Zee- Rechten

of liever tulTchen de manier van Procedeeren in Zee-Zaakcu in Bretagne ,

en
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en in de andere Provinciën van Vrankryk; en van welke ik hebbe gemeend
te moeten melden, om dat,rchoon 'er geen zakelyk onderfcheid is'tiiflchen

deezc; Ordonnantièn , zy afzonderlyk en onder verfcheide Titels gedrukt
en afgekondigd zyn.

£n nu de Leezer deeze Zee-Rechten heeft gezien , en met eenige aan*
daciic geleezen, gelyk ^kdenke, en 'er-de nodige refledliën over heeft ge-
iTiaakf ; hoope ik dat hy zynen tyd niet qualyk befleed zal achten , noch
dcz;".vj onwaardig houden van Iie^ gene ik airede gezegd hebbe van hetbefle

eniVühnaakfte famjnfljlzel van Zee-Rechten, daar men ooit van gehoord
heefr, naardien zy alles behelzen wat de pyne waard is in alle oude en
nieuwe Zee • Ordonnantièn en Statuten, mitsgaders eene groote menigte
Additiën en Verbeteringen gepaft op den aart, het gewigt en aangelegen-
heid 1 des Onderwerps, en des beroemden Staatsmans waardig, aan wien de
Waereld dit meefterftuk van Politie en Billykheid verfchuldigd is; door 't

welk alleen de Fravfche Natie, voorheen der Zee en haarer zaaken onkim-
dig, daar nu zoo ontfaglyk zyn geworden, dat zy ons de Heerfchappy
meenen te betwiften van een Element, 't welk Brittanje fteeds voor zyn
Eigendom heeft gehouden; en op het welk het, voor de laaftverloope

Eeuw, gene Mededingers gehad heeft.

JNIaar wy zullen iets meer daar van zeggen in het volgende Hoofdftuk,
raakende de Zee-Rechten en Zaaken van England, waar in het voordeel,

't welk den Franfcben toefloeg door hunne regelmatiger manier van Proce-
deeren, klaarder zal blyken als zy vergeleeken wordt met de ongemakken
en inconveniënten die onze Natie overkomen, by gebrek van eene zoo
pryftelyke Inftellinge.

Het is gene ligte zaak te ontdekken aan wien of aan wat , deeze misflag aan
onzen kant moet toegefchreeven en geweezen worden. Zoo 't een onge-
luk is, dat aan de zucht en 't aanzien, welke de meefle Volken in 't alge-

meen hebben voor hunne oude Coftumen en gebruiken, te laft gelegd moet
worden, zal niemant, denke ik, my qualyk afneemen, dat ik zegge dat

quaade Gewoontens, alzynzy oud, daarom niet te beter zyn; ook kan de
oudheid tot geen bewys ftrekken van de Politie en Wysheid van eenig
Volk ,'t welk by iets dat nadeelig voor den Staat is volhardt , alleen om dat hun-
ne Voorvaders het zelfde gedaan hebben. De Franfchen hinkten eertyds

aan 't zelfde zeer, en toen wift men by hun fchier van genen Koophandel
ter Zee; maar federt dit zy hunne oude befpottelyke Gewoontens verruild

hebben voor hun hedendaags flelfel van uitmuntende Wetten en Reglemen-
ten van Koophandel en Zeevaart , zyn hunne Zaaken zoo zichtbaarlyk ten

^oede veranderd , dat men reden heeft om te gelooven dat, zoo het zelfde

in England weid gedaan, wy, die, in dit ftuk een Natuinlyk voordeel bo-
ven de Franfchen htbben , onze vorige meerderheid die wy in Koophandel
boven hen hadden, draa weder zouden bekomen , en andermaal het groot-

fte gedeelte van den Koophandel der Aarde in onzen iïoezem leiden. Dit

fi^rker en wydluftiger te betoogen zal de taak zyn, die ik my voorfteile in-.

een:
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een ander Werk , daar ik airede van gemeld hebbe , en wiens Onder-

werp my nacuurJyker zal leiden tot eene byzondere Verhandelinge van

dit Huk.

VIL HOOFDSTUK.
Vei'vattende drie korte Ferhandelingen 'uan Eigenaars of Ree-

ders en Schippers van Schepen ; ejz van Matroozen : zynde eene

verzameling van het zakelykjïe V ivelk aangaande dit Jluk

gevonden wordt in het Traliaat De Jure Maritimo &Navalij
en verfchcide andere ^ met eenige Verbeteringen en Aanmer-
kingen.

IK hebbe airede melding gemaakt van de nadeelen daar England aan

onderhevig is , by gebrek van eene zekere en vafte manier van Pro-

cedeeren in Zee-Zaakcn , en telkens als ik gelegenheid hebbe om die klag-

te te herhaalen, het zy met woorden of fchriftclyk, zal ik myne pen noch

mynen mond bedv/ingen , tot dat ik anderen de Zaak zoo klaar hebbe doen

begrypen als ik ze zelf bevat.

Het is waarlyk niet zonder de gevoeligrcefpyt, dat ik overdenk dat van alle

Volkeren der Aarde, bv welke de Zeevaart en Koophandel bloeyen, Eng-

land , dat meer aan den Koophandel verfchuldij^d is dan c-nia; ander Land
in de Waereld, alleen moet blyven zuchten onder die eeij wigduurende zwa-

righeid en inconveniënt van onzen Koophandel te bederven, om dat wy
niet weeten hoe dien te beflieren.

Zoo in l'''ranhyk een Koopman voorneemens is een Schip te Koopen, te

Vitlualieeren , te Bemannen en Zeih'tê te maaian, en onkundig zynde
van de Coftumen des Lands, gaarne onderrecht wil weezen van de wyze
ep welke hy te werk moet gaan, behoeft hy de Zee-Ordonnancie maar in

te zien, en daar zal hy in twee minuuten vinden 't gene hy begeerde te

weeten, zonder de moeite of de kollen te doen van by een' Advocaat

raad te gaan vraagen om het recht en eigendom van het Schip te fecu-

reeren.

Maar geheel anders is 't in England. Wy hebben gene vafte manier van
Procedeeren daar in , en naauwelyks kan eenige Ade om den eigendom van

een Schip of van een Scheeps part over te draagen , zoo dngtig zyn dat

'CS naderhand niet in twyfFel kan getrokken worden, en meer moeite en

koficn veroorzaaken kan dan de zaak waardig is.

Het is net zoo geleegen met de huur van Bootsgezellen , en die van Sche-

pen, en bynaa alle andere Zee-Zaaken; in welke het fchier onmogelyk is

voor
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voor iemant die zich veel met dit flach van dingen bemoeit, veelvuldige

ProcelTen te ontgaan , waarmede het grooifte gedeelte van hun voordeel en
hun tyd gefpild wordt; zoo dat alles wel ingezien, een Koopman in Eng-
land zich weinig anders kan betrouwen dan op de eerlykheid en vroomheid
der Menfchen daar hy mede te doen heeft.

Deeze overdenking heeft my dikwyl genoopt om de ongmakken van die

manier van handelen in den dag te (lellen, 't welk ik derhalven beflooten

hebbe nu te doen op het einde deezes VVerks; en met eenen noodig geoor-

deeld hebbende , de Waereld te kennen te geeven op welken voet

wy ons heden bevinden, aangaande de Zaaken van Kooplieden, Huur-
ders, Eigenaars en Schippers van Schepen en Bootsgezellen, zal ik het

voornaamfte en befte dat daar over gezegd is in het voorgenoemde Trac-
taat De Jure Maritimo ^ Navali hier bybrengen ; evenwel moet ik het Ge-
meen erïnneren dat fchoon zy 'er zich meerendeel naa regujeeren , het ver-

re is van eene vafte en onveranderlyke Wet te zyn , door welke alle Zaa-

ken van dien aart volllrekt beflift en uitgeweezen moeten worden: want
zulks is in Zaaken van deeze natuur fchier onbekend in England , naardien

'er weinige andere regels waar te neemen zyn dan vorige Decifiën van
Hooge Rechtbanken ,• en deeze zelfs worden fomtyds verworpen. Maar
laat ons nu zien welke onze Coftumen zyn ; en eerftelyk

,

I. ARTIKEL.
Op eenig probabel voorneemen, mag het meerendeel der Eigenaars,

zelfs tegen den wille , doch niet zonder kennis en medeweeten van de refl:

,

hun Schip bevrachten om eene Reize over Zee te doen.

Indien 't gebeurde dat het meerder getal tegen de Reize protefteerde,

en dat 'er ééne Party die voor de Reize was overbleef, mag dezelve haaren

gang gaan, en door die Party ter uitvoeringe gefield worden, zoo 'er ge-

lykheid in Participancfchap is.

Eigenaars kunnen volgens de Wet niet gedwongen worden om by hun
Partipantfchap te volharden en niet te fcheiden; maar zoo zy fcheiden wil-

len, eifchc het Zee-Recht eenige dingen die voorafgedaan moeten wor-
den eer zy kunnen fcheiden. Weshalven indien een Schip nieuwelyks ge-

koft of nieuw -gebouwd is, en noch ooit gene Reize heeft gedaan op ge-

meene uitreedinge en rifico , moet het zulk eene Reize doen , eer het den
Eigenaaren toegelaaten zy te fcheiden , en zich van hunne Scheeps-Parten
te ontdoen; doch volgens de Rechten van England mogen de Eigenaars

hun recht op een Schip aan anderen overdoen, zelfs voor dat het zulk eene
Reize gedaan heeft.

Zoo 't gebeurt dat 'er één zoo ftyfzinnig is dat zyne toeflemming niet

te krygen zy, zal de Wet hem dwingen zyn aandeel te furneeren of zyn
Scheeps-Part te verkoopen; maar zoo hy 't niet op prys wil flellen, mo-
gen de andere het op hunne eige koflen en laflen uitruflen, en van de
huur die het verdient zal hy noch nut noch voordeel trekken. Maar zoo

N n n zulk



46d ZEE-COSTUMENVAN
zulk een Schip verongelukt of verlooren gaat, moeten de overige hem zya
part of aandeel in het zelve verantwoorden. Doch zoo van de Eigenaars

het meerendeel, in waardye, weigeren het Schip in Zee te zenden , kun-

nen zy, om reden van de ongelykheid, daar niet toe gedwongen worden;

maar dan moet zulk een Schip gewaardeerd en Verkoft worden: gelyk

ook wanneer een gedeelte der Eigenaars onbequaam of onmagtig worden

om het in Zee te brengen.

De Schipper of Kapitein van het Schip moet verkoren worden door de
Participanten , niet door het meerendeel der Perfoonen , maar naar gerade der

aandeelen^ en de bequaamlle daar toe moet de voorkeur hebben. De ge-

woonte van vorige tyden is geweeft, dat weinige in dien ftaat uitgevaaren

zyn zonder eenig deel aan 't Schip te hebben ; en daarom hadden zy dq

voorkeur: Maar in deeze tyden, nu dat geval zelden gebeurt, moetende
bequaamheid en de ccrlykheid van een Schipper in aanmerking komen,
naardien op hem de laft ligt, niet alleen van 't Schip maar ook van de La-

dingen hun bedryf de Eigenaars verantwoordelyk maakende voor alle fcha-

de die 'er gedaan of veroorzaakt zal worden door hem of zyn Scheepsvolk,

het zy in de 1 laven of op de Zee , aan de Effeften en Goederen der Be-

vrachters; enzy worden daar verbintelyk voor gemaakt, zoo wel door het

Land-Recht van England als door de Zee-Rechten.

Zoo de Meefler quaad doet, het zy by verzuim of opzettelyk , zal hy

by zyne Eigenaars of Reeders verantwoordelyk zyn voor de gedaane fcha-

de, zonder dat zy 'er eenig deel van behoeven te draagen gelyk de Schip-

lieden. Desgelyks zoo 't Schip huure heeft verdiend, en een gedeelte

van hun hun aandeel ontvangen , kunnen de refl hunne A6lie inllituee-

ren voor hun aandeel zonder 't zelve te doen gezamentlyk met de andere.

Zoo een Schip gefloopt , of in flukken gebrooken wordt, met voornee-

rjien om het tot een ander gebruik te doen dienen ; indien men naderhand,

V.an zin veranderende, het herbouwd worde met dezelfde materialen,.,

fchoon dit nu een ander en niet het zelfde Schip is, inzonderheid zoo de-

l^iel 'er afgebroken of veranderd is, en 't geheele Schip in ftukken is ge-

brooken en herbouwd; houdt het Participantfchap op belangende hee;

Schip.

Maar zoo een Schip by deelen wordt afgebroken, en by deeien verfteld,,

blyft het echter het zelfde Schip, en wordt geen ander; zelfs fchoon he£;

zoo dikmaal verlleld was dat 'er geen één ftuk van den eerflen Bouw aaa*

gebleeven is.

Zoo een Man zyn Schip verflelt met Planken of andere Materialen eens

ander toebehoorende , blyft het Schip evenwel zyne eerfte Eigenaars be-

houden.

Maar zoo een Man Planken en andere Materialen neemt die een ander

toebehooren en vervaardigd zyn tot gebruik van Schepen , en daar eenj

Schip van. bouwt , volgt de Eigendom van het Vaartuig de Eigenaars der-

Materialen, en niet den Bouwer.

Maarzoo een JMan Boomen laat vaUen die een ander toebehooren, en^

Timmer-
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Timmerhout of Planken wegneemt die gereed gemaakt zyn om een Woon-
huis te bouwen of te repareeren ; zelfs fchoon eenige van dezelve tot Sche=

pen verordend waren, en daar een Schip mede bouwt, volgt de eigendom
van het Schip niet de Eigenaars der Materialen, maar de Bouwers.

Zoo een Schip verkoft wordt gezamentlyk met zyn Takelaadje, Toebft-

hooren, Toerufting en alle Gereedfcnap daar toe behoorende; word on-

der deeze woo'-den de Scheeps-Boot niet begreepen noch verkoft, maar
die blyft aan de Eigenaars; het is even zoo, indien 't Schip wordt uitge=

ruft: en in Zee gezonden , en naderhand Zeeroof pleegt , want dan is het

Schip wel verbeurd , maar de Boot Blyft aan de Eigenaars.

En fchoon algemeenlyk Ballaffc gebruikt wordt in Schepen die uitgeruft

en bevracht worden om in Retour weder Goederen mede te brengen, is

hy geen gedeelte van het toebehooren van het Schip, ook is 'er in zulken
geval geoordeeld dat het die fchuldig en daar voor verbonden was.

Het was dus met de voorwaarde gelegen ; de Aanlegger had een Schip

van den Verweerder gekoft had, om het zelve te bezitten met allen toeftel

en Gereed fchap daar toe behoorende, zonder gemoeid te worden aangaan-

de het Schip of iets dat 'er toe behoorde: en het geviel dat naa de Ver-
koop van het Schip , een Vreemdeling zich opdeed, die den Aanlegger in

rechte vervolgde om zeker geld voor Ballaft; dien de Verweerder van hem
had gekoft tot gebruik van het zelfde Schip, in welk Proces hy Sententie

kreeg tot zyn voordeel; waar op het Schip gearrefteerd werd. De ques-

tie was of de Ballaft een toebehooren van 't Schip was of niet ; en daar

word befloocen van neen ; want fchoon hy zoo noodzakelyk kan weezen
als Zeilen, is hy 't niet altyd; want fomcyds vaart men zonder Ballaft;

en de Koopmanfchappen kunnen dikwyl zelfs voor Ballafb verftrekken.

Zoo een SCiiip Zeeroof pleegt en daar door verbeurd wordt; zoo het

voor dat het gefaifeerd wordt bond fide wordt verkoft, zal de Eigendom
niet in twyffel getrokken noch de Eigenaars daar van ontbloot worden.

Zoo een Schipper geld opneemt om zyn Schip te Viftualieeren of te re-

pareeren als 't niet nodig is, (fchoon in 't algemeen de Reeders des Schip»

pers doen moeten verantwoorden) zullen zy 't in dit geval niet gehouden
zyn, maar de Schipper alleen. iVIaar zoo 't Schip reparatie nodig had,
fchoon de Schipper het daar toe opgenomen geld op eene andere wyze
verfpilt , zullen de Reeders en het Schip gehouden zyn den Crediteur te

voldoen ; want het zoude onredelyk weezen te eifchen dat de Crediteur de
plaats der Reeders zoude bekleeden, en de moeite van het Schip te doen
verftellen op zich neemen ; 't welk hy zoude moeten doen indien hy fcha-

de moeft lyden zoo 't g, leende geld niet tot reparatie van 't Schip gebruikt

werd; desgelyks is het aan den anderen kant beftaanlyk met de reden, dat

hy zich verzekere dat hy z/n geld uitleent op zulk een voet, dat des Schip-
pers bedryf de Eigenaars verbindt, 't welk hy niet doen kan, 't en zy hy
Wiete dat het geleende geld tot reparatie van 't Schip gebruikt zal worden.

Weshalven zoo een Schip eenige reparatie nodig had, en 'er eene veel

N n n a grooter
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grooter fomme werd opgenomen dan tot die reparatie vereifcht werd , zou-

den de Eigenaars niet verbonden zyn voor 't geheel.

Zoo een Man bezit neemt van een Schip
,
geen recht tot het zelve heb-

bende , zal hy aanfpreekelyk zyn voor zulk eene fomme gelds als het Schip

naar alle waarfchynlykheid zoude hebben kunnen verdienen in den tyd dat

hy het gebruikt heeft; en de reden daar van is dat het eenigfte einde vaa

Schepen is hun gebruik: maar zoo 'er een bevel van de Admiraliteit worde

gegeeven aan een' Bediende om zulk een Schip te arrefteeren enjalvo cuflodire,

en deeze Bediende of Officier zich op het zelve Schip begeeft , en des-

zelfs Zeilen wegneemt , fchoon zyn order zulks niet meldt, kan hy zich

daar over verfchoonen, omdat hy 't Schip niet fabo citjlodhe kan, 't en

zy hy 't van Zeilen beroove.

Zoo een Schip verhuurd is, en dienvolgens zyne Lading ontvangt, vol-

gens accord , en 'er naderhand een Embargo of Beflag gefchied , en de La-

ding weggenomen wordt als verbeurd, zullen de Eigenaars echter hunne

huure trekken , om dat de faut hier niet by hun is , maar by den Koopman
alleen.

In Zoet Water kan een Schip een Deodand worden ; maar in de Zee , of

Zout PFater, een Arm van de Zee zynde , ai is het in 't lichaam des Lands

kan geen Schip noch eenig deel van 't zelve een Deodand worden , fchoon

iemant van het zelve verdronken , of in hec Schip op eenige andere wyze
omgekomen is; om dat op zulke Wateren Schepen en Schuiten by florra

en onweer , van wege het woeden der golven , aan zulke gevaaren onder-

hevig zyn; en in deeze verfcheidenheid komen alle onze oude Rechtsge-

leerden overeen. Dit blykt byzonderlyker in de Rollen des Parlements,

waar in men vindt dat op eene Petitie of verzoek voorgefteld zynde, dat,

zoo 't gebeuren mogt dat een Man of Jongen, gevallen van een Schip,

Boot of Schuit, verdronke, zy Deodants zouden weezen. Waar op ds

Koning, met advys zyner Rechteren en Wetgeleerden Raad, antwoorde,

dat geen Schip, Boot, of ander Vaartuig op Zee zynde voor Deodand ver-

klaard zoude worden; doch op eene Revier in Zoet Water zynde, zou 't

een Deodand wi^ezen , 't en zy de Koning den Eigenaars gunft wil bewyzen^

In de Regifters des Parlements zyn verfcheide Pecitiën te vinden , in dezelf-

de gelegenheden gedaan.

Een Schip liggende te Rntherhithe ,'m 't Graaffchap van Kent dicht by deWal
om gekield en fchoon gemaakt te worden; gebeurde het dat een van da

Sclieeps- Timmerlieden onder het zelve met laag Water arbeidende, het

Schip, gekrengd zynde, by ongeval naar den anderen kant overfloeg,

waar door de Timmerman het Leeven verloor: Op een geding voor de Ba^

lie, daar de queftie was, of deeze Deodand behoorde aan den Graaf van Sa'

üsbury, die. Heer was van de Heerlykheid paaiende aan de plaats daar het

ongeluk gebeurd was, of aan den Almoezenier als een ding dat niet buiten

de Kroon gegeeven zynde, daar niet bui:en kon gaan; werd in dit gt val

feeflooten dat het Schip een Deodand was, en daar opfondeerde de JurycQVi

Rapporc
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Rapport ten voordeele van den Lord van Salisbury , dat dezelve aan zyne
Heerlykheid behoorde.

De Menfchen dus tot hunne behoefte en veiligheid , van uitgeholde Boo
men, jaa van Riet, Twyg en Leer, (want zodanig waaren de ruuwe be-

ginfels van 'de Water- Kalieelen wellce ons nu tot verwonderinge flrekken)
de Zeevaart tot dien trap voortgezet hebbende dat zy de nutfte Kunfl: is ge-
worden die bekend is ; en gelyk de Wis- en Sterrekunde haare veiligheid heb-

ben bevorderd ; zoo hebbpn de volgende Eeuwen van tyd tot tyd Rechten
en Weteen gemaakt , waar door zy flceds beftierd en geregeld is gewor-
den; welke in alle gelegenheden , en by alle Rechtbanken fteeds zoo echt

en oprecht zyn uitgelegd als het tot onderhoudinge der Zee - Coflumen kon
gefchieden; en derhalven zoo in deeze dagen een Schip wordt weggeno-
men en de Eigenaars daar van gedepoffideerd , behouden zy eene A6lie van
gevonden goed* en converfie voor een achtfte of zeftiende part van hetzel-

ve , zoo wel volgens het Land - Recht van England , als volgens de Zee-
Rechten , en zy behoeven niet famen te fpannen met de andere Eige-

naars.

Dit is het gene die Schryver opgeeft raakende de Eigenaars van Sche-
pen, en derzelver Bouwinge, Viélualieeringe, en Voorzieninge van 't

nodige, 't welk met het gemeene gebruik overeenkomffig zynde, hebbe
ik dienflig geoordeeld het in dit gedeelte van myn Werk plaats te geeven,
in 't welk ik beflooten hebbe niets onder te laaten van 't gene dienen kan
om de ftoffe die ik verhandele op te helderen ; en daarom zal ik hier ook
plaatfen het gene hy verder zegt van Schippers en Scheepsvolk, enz.

IL ARTIKEL.

fan Schippers , en hunnen Pligt en Fborrechten.

Een Schipper is niet meer dan iemant, aan wiens zorge en bellier, 03
zyne kennis in de Zeevarrt, getrouwheid en befcheidenheid, de Regee-
ring van een Schip is aanbetrouwd, en volgens het Land- Recht, door hee
welke de Eigendommen geregeld moeten worden, krygt hy door zyne aan-
fltlling tot Schipper geenen Eigendom , het zy algemeene of byzondere

;

evenwel merkt de Wet hem aan als een Officier, die rekenfchap moet
geeven en doen van de geheele Lading, zoo draa zy aan zyne zorg en be-
waring aanbevolen is; en by manquement voldoening geeven ; en daarom.,
zoo 'er ongelukken gebeuren , het zy door verzuim , opzet of onkunde van
hem zelven of van zyn Scheepsvolk, moet hy daar voor verantwoordeni

Zoo de faut begaan wordt in eenige Haven, Revier of Kreek, ofeeni-
ge andere Plaats die infra Corpus Comitatus is, zal het Land-Recht jurisdic-

tie hebben om de Party die fchade geleeden heeft voldoening te doen gee-

ven, en niet de Admiraliteit; maar zoo dezelve begaan wordt fuper altum

Mare,, zal de Admiraliteit daar jurisdiftie over hebben ; eciiter zoo 'Lver-

N n n 3 gryp.
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gryp gepleegd wordt op eene plaats daar divifum Imperium is, dan mag de
Admiraliteit naar Ebbe of vloed de Calange doenj en de gemeene Rech;.er

kan het zelfde doen volgens ons Land-Recht.

Kn derhalven zooeenige Koopmanfchappen , ofWaaren, aan boord van

een Schip gebragc zyn , het zy het op zyn Anker ryde in eenige Haven of

Rede, of eenig ander gedeelte der Zee, heeft hy die Exercitor Navis, of

Schipper is, dezelve tut zynen lafte ,• en zoo dezelve da.ir verlooren of ge-

ftolen worden, of fchade of verlies lyden, of dat 'er eenig ongemak a3a

komt, in de Haven, op de Rede of in Zee, naa dat het de Reize heeft

aangenomen, het zy door toedoen van het Scheepsvolk, of duor iemant

anders met hunne toelaacinge, moet hy, die Exercitor Navis is, de fchade

vergoeden ; om dat de Goederen, die hy aan zyn Boord in zyne bewaringe

heeft ontvangen, hem daar aanfpreekelyk voor maaken. Dit komt zelfs

met ons Land-Recht overeen, volgens 't welk men dus geoordeeld heefc

in een geval dat Goederen, aan Hoord van een bchip gezonden, en de

Schipper zyn ConnolTement van dezelve getekend hebbende, in den nacht

verfcheide Perloonen , onder vourwendzel van Pres-Meefters te w^-'ezen,

in 't Schip quamen, dat in den Theems lag, en 'er Goederen uit ftalen :

de Koopman betrok den Schipper voor de gemeene Rechtbank, en Helde

zyne Aétie in; de queflie was of hy voor dezelve moeft verantwoorden,

of niet; want aan zynen kant was ingebragt, dat 'er gene faut "f verzuim

byhem was, want dathy eenegenoegiaame wacht op het Scniphad, endat

alle de Goederen onderde Luiken opgeilooten waren, dat de Dieven 'er

ingekomen waren als Pres -Meefters, en het Schip met geweld beltolen

hadden, en dat het eene Fis -Major was, en dat hy het diefftal niet had
kunnen beletten. En eindelyk dat, fchoon hy Schipper of Exercitor Navis

heete, hy echter geen Participant van 't Schip en maar een loontrcKkend

Dienaar was. Evenwel werd de zaak len voordcele van dt-n Eifcher uit-

geweezen; dewyl op zyn rifico alles wat in 't Schip gebragt was 'er weder
moed uitkomen, welke toevallen 'er ook mogten gebeuren; (alles wat van
Gods hand komt, of van een Vyand, en de gevaaren en pryk. Is van de

Z^ee alleen uitgezonderd) maar voor Brand, Dieven, en diergelyk, moet
hyinflaan, en dat hy gelyk een publike Bode was; en dat, fchuon hy
loon trok, hy vooreen publike Officier bekend, en een Man was die door
de Wet aangemerkt werd als iemant die voor de Goederen die hy aan zyn
Boord ontving moed: inflaan; en de Eifcher had zyne ktur om zyn verhaal

te zoeken aan den Schipper of aan de Eigenaars, of aan beide zoo hy 'C

goedvond : doch hy kon echter maar eene voldoening krygen.

Zoo een Schipper Goederen ontvangt op de Werf ofde Kaai , of zyn B^ot

zend omze af te haaien, en het geSeurt dat zy verlooren worden, moet
hy 'er desgelyks voor inflaan, volgens de Zee Rechten en het Land-
Recht.

Zoo de Gi-ederen aan Boord gelaaden zyn, en hy , naa dat 'er van Hoo-
ger Hand een Embargo of Arreft op de Schepen gelegd is, zyn Schip ont-

meert, of zyn Anker Jigt, en tracht weg te Zeilen; zoo daar fchade van

komt
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komt moet hy dezelve verantwoorden. De reden daarvan is, dat zyne

Vrachteene fchuld is die betaald moet worden, zelfs fchoon de Goederen

aangehaald worden als Contrabande.

Hy moet niet Zeilen in onweer, noch in Zee fleeken, zonder eerfl met
zyne Scheepsgczellen raad ge.ecfd te hebben; ook raag hy niet venoeven

in eenige Haven zonder billyke oorzaak , wanneer een goede Wind hcn^

nodigt te vertrekken.

Hy mag het Schip niet overlaaden of laaden boven 't merk van deszelfs

dragt, noch Menfchen van een' onbekenden ftaat, zonder Brieven van

Vry-geleide, in zyn Schip neemen
Hy mag ook gene van zyns Kuopmans Goederen overfcheepen aan Boord

vaneen Schip aan zyne Majefleits Vyanden toebehoorende (gefield dac

het zyne lek of onbequaam zy) zonder Brieven van Vry-geleide, anders

kunnen zy prys gemaakt worden , en hy moet voor de fchade die op zyne
daad volgt inflaan.

Ouk zal hy in gene Kreeken of Sluiphavens inloopen als hy gelaaden is

om te retourneeren , maar in des Konings groote Haven ('t en zy door

ftorm gedreeven) want anders verbeurt hy alle zyne Goederen aan den
Koning, en hy moet voor dezelve inflaan.

Hy mag ook gene Goederen infcheepen, 't en zy in publike Havens,

en aan publike Kaayen.

Hy mag gene geprohibeerde of verboode Goederen aan Boord neemen,
waar door de geheele Lading kan komen in gevaar van confiscatie, ten

minflen van faifie, of van furreptie of uitneeminge van de Contrabande.

Hy mag zich niet in Zee begeeven zonder bequaame en genoegfaame
Matroozen , beide in qualiteit en quantiteit.

Hy mag gene onbehoorjyko Wimpels, Geufen of Vlaggen gebruiken ,

waar door zyn Schip of Lading gefaifeerd zoude kunnen worden , of de
Carga eenigen lafl of fchade lyden.

Hy moet niet toelaaten dat de Lading geflolen of geroofd wordt ,• zoo

dat gebeurt moet hy 'er voor inflaan ; of het moefl gefchied zyn door ee°

ne yis Major, gelyk op Zee aangevallen te zyn door een Zeerover of Vy-
audlyken Kaper; en dat 'er noch fchuld noeh verzuim aan zynen kant was,
maar dat hy zich gedraagen had als een getrouw, eerfyk en braaf Man;
in zulken geval zal hy verfchoond weezen : wy hebben evenwel zien wy-
2en, dat, zoo een Koopvaardy-Schip ligt in de Haven, en een Zee -roe-

ver of andere Dieven 'er inkomen, de Schiplieden overweldigen, en het.

Schip belleelen, de Schipper daar verantwoordelyk voor is; maar zoo 'er

een Vyand in komt en depredatie pleegt, dan is de Schipper ver-

fchoond.

Hy mag gene valfciie Toi-brieven , of andere bedrieglyke en glimpige

Scheepb-Papieren met zich voeren , ora de Goederen van Onnozelen door

de Goederen van Schuldigen niet in gevaar te flellen,

Hy mag ook de betalinge van behoorlyke en gewoone Rechten, Ha-
yjenr Gelden, Tollen en andere Laflen niet weigeren ^ . met gevaar van eenig

gedeelte
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gedeelte zyner Ladinge ; zoo hy echter aanbiedt te betaalen zoo veel als

billyk is, is hy verfchoond.

Hy moet niet t'zeil gaan met flechte Toeruflinge of Takelaadje, noch

met andere of minder Kabels dan 'er vereifcht wurden en de gewoonte

mede brengt, den Dragt van 't Schip in aanzien neemende; En zoo 'er

eenige fchade gefchiedt door het overfcheepen der Goederen in den Lig-

ter, en dat het Touw breekt, of iets diergelyks gebeurt, is hy 'er ver-

antwoordelyk voor; maar als de Ligter aan de Kaai komt, en dan, in 't

ophyflen der Goederen, het Touw breekt, is de Schipper verfchoond,

en de Kaai-Meefter aanfpreekelyk.

Als koflelyke waaren gedaan worden in een geroefden ofgellooten Ligter,

om gevoerd te worden van het Schip naar de Kaai , is het gebruikelyk dat

de Schipper een genoegfaam getal van zyne Bootsgezellen derwaart zendt

om de Goederen gade te flaan ; zoo 'er dan eenige Goederen geroofd

,

geflolen of verlooren worden, is de Schipper aanfpreekelyk, en niet de

Kaai-Meefterj maar indien zulke Goederen aanboord gezonden worden

van de Kaai, daar de Kaai-Meefter op zyn rifico voor hunne bewaringe

moet zorgen, is hy 'er aanfpreekelyk voor.

Als hy in eene Haven ingeloopen is, moet hy toezien of het Schip wel

geankerd en gemeerd is, en als hy gelost heefc en herlaaden is, niet ver-

trekken of t'zeil gaan voor dat het Schip fclioon gemaakt zy ; want zoo

'er door verzuim of toedoen van hem of zyn Scheepsvolk eenige fchade

gefchiedt daar de Waaren of de Kooplieden by komen te lyden , zal hy 'er

aanfpreekelyk voor zyn.

En gelyk de Rechten hem deeze en andere dingen toefchryven als mis-

flagen of fauten , als zy door hem of zyn Scheepsvolk begaan worden in

Havens, zoo zyn 'er andere dingen die de Wet aanmerkt als fauten in

hem op zyn Reize, als zy begaan worden.

Gelyk als wanneer hy zonder billyke oorzaak van zynen koers wykt,

of een gevaarlyken enongewoonen weg neemt, als hy een veiliger Vaart had

kunnen neemen; evenwel om eenige onbetamelyke laften te vermyden

,

mag hy zynen koers een weinig veranderen. Hy mag ook niet ftevenen

door Plaatfen die door Zeerovers of Vyanden onveilig gemaakt worden

,

noch door andere die notoir onveilig zyn ; noch zich met zyn Schip be-

geeven tuflchen Rotfen of bekende Zandbanken , als hy 'er door 't geweld

der winden en qu.iad weer niet toe genoodzaakt of misleid wordt door val-

fche Vuuren , of Lichten.

Volgens de Zee -Rechten moet iemant die een' Schipper met een ver-

gryp wil betichten, niet denken dat hy met eene algemeene befchuldi-

ginge kan volftaan ; de Wet vergenoegt zich daar niet mede; hy moet

het vergryp dat hy den Schipper te lafte legt fpecificeeren.

Zodanig dat iemant die wil befluiten dat zulk of zulk een ongeluk ge-

beurd of veroorzaakt is door eenigen misflag van den Schipper , niet al-

leen den misflag moet bewyzen , maar ook dat hy gelegenheid heeft gegee-

ven tot het droevig ongeval , of dat zulk een ongeluk niet had kunnen ge-

beuren zonder zulk een' voor af gaanden misflag. Wan-
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Wanneer de Schipper door de Reeders aangefleld en de Reize aange-

vangen is , moeten zy alles wat iiy doet en beltaac verantwoorden ; wes-
halven , vermics de zorg en lall van Schip en Goederen den Schipper

aanbetroiiwd is , eifchc de voorzichtigheid van de Reeders en Eigenaars

dat zy wel toezien wien zy 't bewind over hun Schip aanbetrouwen, naar-

dien die aanfteliing hen onderwerpt aan de verantwoordiging van des

Schippers bsdryf , en van alle fchade die hy geduurcnde zyne bedieninge

kan doen.

Wat de magt van den Schipper belangt, die is vry groot; hy mag het

Schip verhuuren,do;nverfl:ellen, en voorzien van 't gunc hy nodig oordeelt,

Goederen en Paiïagiers inneemen; en om de kollen tot het verftellen en
voorzien van het Schip te vinden , mag hy met raad van zyn Scheepsvolk
geld opneemen, op eenig gedeelte zyner Takclaadje; of eenige van de
Goederen verkoopen. Indien in zulken nood eenige Goederen verkoft

worden, moeten dezelve aan den Koopman verantwoord en betaald wor-
den volgens den hoogften prys daar de refl: voor verkoft wordt; waar
naa de Koopman de Vracht moet betaalen van deeze Goederen , zoo wel als

van de red. Leg. Oleron. i. Maar zoo 't Schip op de Reize vergaat,

zullen de gemelde verkofte Goederen volgens den prys van den inkoop
betaald worden.

Volgens ons Land-Recht zou een Schipper noch het Schip, noch de
Lading kunnen verzetten; want daar is noch algemeene noch byzondere
eigendom by hem, en die magt is hem door zyne aanflelling als Schipper
niet gegeeven.

Evenwel heeft ons Land-Recht de Wet van Okron voor redelyk gehou-
den, die wil dat, zoo een Schip op Zee is en lek wordt of anderllnts ge-
brek heeft aan Vidlualie of andere noodzakelyke dingen, waar door het

Schip zelf gevaar, of de reize te niet zoude loopen; in zulke dringende ge-

vallen, mag de Schipper, wien het Schip en de Reize aanbetrouwd is,

met reden onderfleld worden die magt te hebben , fchoon zy hem niet uit-

drukkelyk gegeeven is, en hy mag dezelve gebruiken, op dat alles niet

verlooren gaa.

Maar een Schipper kan voor zyn eigen fchuld het Schip niet verpan-
den of verzetten ; want het is niet verbintelyk, 't en zy in geval van nood,
tot bevorderinge en voortzettinge van de Reize.

Hy kan 't ook niet verkoopen of 'er van difponeeren zonder verlof en
confent van de Eigenaars; en als hy 't Schip verpandt of verzet, moet hy
verlof en content van de Eigenaars hebben.
En als het Schip dus verbonden is, is het voor altoos gehypothequeerd

,

en de Eigenaars zyn van hun recht uitgeflooten tot dat het hypoiheecq
afge'oft is.

Maar op dat de Schippers de Eigenaars niet ligt zouden verbinden , of hen
plaagen met zulke verbanden 't en zy in zeer waarfchynlvke gevallen van
Dood, laacen zy zelden* iemant voor Schipper vaaren of hy moet ^n

*3^jj,^jj^]|j'^i5O o o aandeel
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federtzoo aandeel of part in 't Schip hebben, op dat, zoo 'er geld opgenomen of
krachtig voorraad opgedaan moet worden , hy zyn aandeel daar van- met de reft

derd , dat draage.

een Schip- Ook kan de Schipper in alle gevallen van nood het Schip of deszelfs
per nu zei Gereedfchap en toebehooren niet verzetten; en zoo hy en de Reeders het

partln^t ^^"^ zyn om voorraad voor de Reize op te doen, en het hem aan geld

Schip daar toe ontbreekt ( 't welk een groot bewys van nood is ) mag hy evenwel
heeft. het Schip of deszelfs Gereedfchap niet verzetten , noch niets anders van

deszelfs toebehooren verder dan voor het aandeel of part dat hy 'er zelfs

in heeft, 't welk hy kan verbinden gelyk een Man een achtlle of vyfde

part in Landeryen of Huizen verzetten kan.

Zoo 't Schip naderhand flrand of verongelukt, en de Bootsgezellen met
groote moeite en vlyt eenige ruïnen van 't Schip, en de Ladinge bergen,

mag de Schipper dezelve in dit geval verpanden; en het geld dat hy 'er op
opneemt aan zyne bedrukte Schiplieden uitdeelen, op dat zy door dit

middel weder naar hun Land kunnen reizen : doch zoo de Schiplieden

niets gecontribueerd hebben tot de berginge, dan is hun loon verzonken

met het Schip. En zoo 'er een aanmerkelyk deel van de Ladinge behou-

den is, mag hy de Bootsgezellen niet afdanken zonder advys van de Ree-
ders; want anders moet hy inftaan voor de fcbade die 'er van komt.

Zoo Kooplieden een Schip voor hunne eige rekeninge huuren , bevrach-

ten en in Zee zenden , en het naderhand door het wéér wordt tegenge-

houden; dan mag de Schipper het Schip of de Ladinge verzetten naar zyn

welgevallen, of ten minften dat, daar hy 'tügst geld op kan krygen, eer

dan de geheele reize te niet te zien loopen. En zoo hy de Lading niet kan

verzetten , mag hy dezelve verkoopen , dat is te zeggen zoo veel daar

van als nodig is; in alle welke gevallen, zyn doen de Reeders verbindt.

Evenwel moet hy zyne beveelen en infl:ru6liën zoo zorgvuldig gade liaan

en volgen als het Kompas.

Hy mag uit of in de Engelfche Plantaadjen in JJia Jfrica en America niets

voeren 't en zy met Engelfche of lerfche Schepen , of met Vaartuigen ge-

bouwd in en behoorende aan die Plantaadjen, Volkplantingen of Eilan-

den ; de Schipper en drie-vierde van 't Bootsvolk moeten Engelfchen zyn

,

by verbeurte van Schip en Goed. Anderfints worden zy gehouden voor

Pryzen, en mogen genomen worden door de Kapiteins en Commandeurs
van des Konings Schepen , en verdeeld worden volgens de Orders en

Regels daar op gefheld.

Alle Produ6len van zyne Majefleits Plantaadjen mogen in England

,

Ierland of Walles , de Eilanden van Jerfey of Guernfey niet ingevoerd

worden, 't en zy met Schepen die waarlyk behooren aan Eigenaars in

Englandy Ierland, Walles, Jerfey of Guernfey; en ten minften drie- vierde

van 't Bobtsvolk moeten Engelfchen weezen , by verbeurte van Schip ea

Goed.

De Goederen of Waaren- van die Plantaadjen, op de voorgemelde wyze
ingevoerd

,
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ingevoerd, moeten gebragt worden uit de Landen zelfs daar zy groeyen

of vallen , of uit de Havens daar zy gewoonlyk afgefcheept worden , by
verbeurte van Schip en Goed.

Geen Schip mag vaaren van Haven op Haven , in England, Ierland,

PFalles, Jerfey oï GuernJ'ey; 't en zy de Eigenaars Denuens*, of genatura-

lifeerd , en de Schipper en drie -vierde van zyn Scheeps-Volk Engel-

fchen zyn.

Alle Eigenaars moeten zweeren dat hunne Schepen of Vaartuigen hun

zelven toebenooren , en dat geen Vreemdeling 'er part of deel aan heeft,

en die moeten zy doen regiftreeren ; en dat zy , bond Fide , tot een goed

eogmerk gekoft zyn.

Zy mogen ook van eenige Plaats of Land geene Goederen mede bren-

gen, dan Produélen van dat zeilde Land, en van zulke Plaatfen daar die

Goederen gewoonlyk eerfl: afgefcneept worden , by verbeurte van hun

Schip en toebehooren.

Dit ftrekt zich zoo verre niet uit , dat de Schippers geene Goederen zou-

den mogen inneemen in de Straat of in de Levant , alfchoon die Goederen

geene Produölen van de Plaats zyn; doch zy moeten met Engelfche Sche-

pen ingevoerd worden , en drie - vierde van de Bootsgezellen Engelfchen

weezen. Het zelfde mogen doen die naar Indien vaaren in alle Zeen Be^

zuiden en Beooften de Kaap de Goede Hoop, fcnoon de Havens de Plaatfen

niet zyn daar de Goederen groeyen.

Alle Engelfchen mogen invoeren f de Schipper en de Matroozen drie-

vierde Engelfchen zynde) alle Goederen en Waaren uit Spanje, Poitugal,

de Azores, Madera of de Canarifcbe Eilanden ; jaa met Schepen die niet in

England gebouwd zyn, mag Biljoen ingevoerd worden
;
gelyk ouk met die

by wyze van prife genomen zyn , bond Fide.

Maar Suikers, Tabak, Katoen, Gengber, Indigo, Barbados- of ander

Verfhout, gegroeid in zyne Majefteits Plancaadjen , ingefcheept in en

vervoerd van eene der Engelfche Plancaadjen, mogen naar geene Plaats in

de Waereld ingevoerd worden, maar moeten regelrecht na.ar England^

Ierland, Walles o( Berwyck gevoerd worden, by verbeurte van Schip en

Goed; en de Schipper moet borg ftellen ter Somme van looo Pond -Ster-

ling zoo de dragt van zyn Schip b-neden de loo Ton is, en van 2000
Pondenzoo daar boven, dat hy zyn Schip gdaaden hebbende, het regel-

recht naar England, Irland of Berwyck zal brengen, (het gevaar dtr Zee
uitgezonderd); en zy moeten, aangaande Schepen die van de Plancaadjen

afvaaren, het zelfde doen voor den Gouverneur der Piancaadje, by ver-

beurte van Schip en Goed.

Als de Schipper te Gravefend aangekomen is, moet hy binnen'drie daa-

gen ter Plaatfe zyner loffinge weezen ,• en hy mag aan geene Kaai of Werf
aanleggen voor dat hy aan Chejlers Kaai is gekonen, 'ten zy hy do^r te-

genwinden of den loop des Waters verhinderd worde , of door eemge
andere beletfels die de Officiers erkennen moeten ; en hy of zyn Sc' ryver

moet daar met eede verklaaren den dragt en lading van 't Sc/ijp, en het

O o o 2 merk.

*Een De.
nizen beeft
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Naturalifa-
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merk, getal, inhoud en qualiteit van ieder ftuk Goeds dat 'er in gelaaden is

,

naar zyne befte kennis en weetenfchap
;
gelyk ook in welke Haven het Schip

zyne Lading heeft ingenomen, in welk Land het gebouwd is, en hoe be-

mand , wie geduurende de Reize Schipper is gevveelb , en v/ie de Eigenaars

en Reeders zyn; en in Buiten- Havens aangekomen, moet hy opvaaren

tot de Plaats daar hy ontlaaden moet, en binnen fchieten, zoo als de

flaat der Haven toelaat, by poene van honderd Ponden-Sterling.

Zulk een Schipper mag ook geene Goederen , die uitgevoerd moeten
worden , aan boord neemen , zonder voor het Tolhuis te fchieten , en daar

eene verklaring te doen van den Kapitein, Schipper, Dragt, Gefchut,

Araraiinitie, en w,aar het Schip naa toe moet; en voor zyn vertrek moet
hy een Briefje overgeeven ondertekend van alle Kooplieden die eenige

Goederen in 't Schip gelaaden hebben , en dat moet dienaangaande door
hen beëedigd worden, by poene van loo Ponden-Sterling,

Let. Daar is in de Exchequer eene Lyft van alle Schepen in vreemde
Landen gebouwd ; en eene Refolutie dat geene vreemde Schepen , niet

getimmerd in zyne Majefteits Staaten of Heerfchappyen van Jfia, Africa

en America, naa OElober 1662, en in de Lyfl: uitdrukkelyk genoemd, de
voorrechten zal genieten van Schepen in England of Ierland gebouwd en
t' huis hoorende , uitgenomen alleen die by wyze van reprefaille genomen

,

en door de Admiraliteit voor goede Prys verklaard zyn.

Maar uit de Nederlanden of DuUfchland mogen in Groot-Brittanje niet in-

gevoerd worden eenige foorten van Wynen, uitgenomen Rynfche , noch
Speceryen, Tabak Pot-Afch, Pek, Teer, Zout, Hars, Deelen, hard

Timmerhout, OlieenOlyven, met geenerhande Schepen, welke die ook
mogen weezen.

Hêt fchynt niet ondienftig dat dit laatfte gedeelte, 't welk verkort is

aangaande Publike Zaaken , hier ingevoegd is, op dat eerlyke,en vroome
Schippers zich uit onkunde niet brengen in gevaar van Schip en Goed te

verliezen , door tegen een pofityf verbod aan te gaan; en fchoon de Schip-

pers en Schiplieden qua taks alles wac tot hunnen pligt behoort zoo net

niet weeten , of ten minden niet dat gene 't welk de Wet hun op de
fchouderen gelegd heeft; evenwel om dat het meerendeel van hun daar
eenig flaauw licht van kan hebben , zyn zulke berichten in publike, zoo wel

als in privaate zaaken, van eenig nut, niet alleen voor hun, maar ook
voor de Kooplieden, die, als de Schippers zich vergiffen, altoos het

meede daar by lyden ; de Overtreeders doorgaans niet folvent genoeg i)e-

vondcn wordende om voor hunnen eigen fchuld te boeten.

NB. Alen moet aanmerken dat by eene ASte , in de laatjlc Zittinge van 't Par-

lement gepajjeerd; den Engelfche Schepen toegeflaan is uit te vaaren met

een Engelfchen Schipper en de helft van 't Scheepvolk Engelfchen , in

plaatfe van drie-vierde; geduurende den tegenwoordigen Oorlog [over de

Spaanfche Succeffie], en langer niet.

A R-
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Iir. A R T I K E L.

Fan Schiplieden.

DE Perfoonendieter Zee vaaren hebben verfcheide benamingen: de eer-

fle, die de Schipper is , is bekend by ons en by de meefte Volken.

Oudtyds, en noch heden worde hy in de Romeinfche Wetten gehceten Na-
vicularius, of Magijter, of Exerchor Navis, in 't Engelfch vertaald door Mas-
T E R en in 't Duicfch door S c fii p p e r ; by de Grieken Navarchus of

Nauclerus; byde Italiaanen P a t

r

o n o. Maar deeze naam wordt al-.

\&tn gegeeven aan Meeflers van Koopvaardy- en Vracht -Schepen; want

het Hoofd van Oorlog -Schepen heet Commandeur oï Kapitein. De naafie

aan den Schipper is de Perfoon die 't Schip fluiirt in zynen Koers en Rei-

ze; by de Franfchen genoemd Pilote by ons Pi lot en by de Hollanders

Stuurman, by de Romeinen Gubernator, by de Italiaanen Nocjiiro,

PiLOTTO en Navarciio; en de derde wordt voor Schippers Maat gehou-

den, inzonderheid zoo de Schipper zelf Stuurman is; oudtyds by de Grie-

ken en Romeinen genoemd Proreta ; zyn laft is over alles voor de Maft het

bewind te voeren; en hy wordt doorgaans Hoog-Bootsman geheeten.

Die hem in orden volgt is de Scheeps-Timmerman, by de laatfl; gemel-

de twee Natiën geheeten Naupegiis en Calaphates. Uit de lendenen van

eenen van dit Ambacht was de groote Keizer Michaël , bygenoemd Cala-

phates, voortgekomen , die zich niet ontfag den naam van zyns Vaders

handwerk by zyne Keizerlyke Titels te voegen. De naam van Calaphates

is by de raeefte Italiaanen, vooral by de Venetiaanen, heden noch in ge-

bruik.

Die hem in orden volgt, is de Sloep • Mcejler die 't bewind heeft over de

Boot van 't Schip , by de Italiaanen geheeten Bracherie , en by de oude Grie--

ken en Romeinen, Carabita van Carabus, eene Boot van een Schip.

De zesde in rahg, inzonderheid op Koopvaardy-Schepen, is de Schry-

ver, hy dQ Italiaanen genaamd Scrivano, wiens werk is te regiflreeren en

rekening te houden van alles wat in 't Schip komt en 'er uit ontlaaden

wordt; want voor alle andere Goederen, die door hem niet zyn opge-

fchreeven, of door hem niet in bevyaringe genomen zyn, zoo zy in eenen

llorm geworpen, of geftolen of ontvreemd worden, is de Schipper niet ver-

antwoordelyk, dewyl de Wet hem daar niet toe verplicht; zyn plicht isby

dage te loffen en niet by nacht.

De zevende is de noodzakelykfle Bediende, genaamd de Kok.

De achtfte is de Scheeps-Wacht, die het Schip geftadig bewaakt in de

Havens. By de oude Grieken \\&Qiie.hv Namphylakes •,hN do. Italiaanen heet hy
Guardino. Deeze Perfoonen zyn onderfcheiden in naam, dienft en Gage;

de red van de Schipluiden gaan onder den gemeenen naam van Bootsgezel-

len oi Matroozen. JMaar de MiiJJen o( Zwabbers , die Leerlingen zyn, en

de üaafachtigfle en morfigfte dienften in 't Schip moeten waarneenien >

werden oudtyds Mefonaute geheeten.

Ooo 3
De
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De Schipper heefc het Opper-bewind aan Boord , en daarom wordt zyn

gezag en magc fterk onderlleund door de Wet , voornamdyk om zyn

Scheepsvolk in rufl en vrede te houden, zoo lang zy zyn Brood eeten; en

zoo een Bootsgezel of iemant anders van 't Scheepsvolk zich in 't verrich-

ten van zyn Scheepswerk en dienfb bezeerd of quetfl, moet de Schipper

daar zorgvuldig naa zien en hem doen geneezen, of zoo 't gefchied door

eens anders onbefuisheid of onvoorzichtigheid, of quaadaardigheid , aan

Boord, zal deeze de fchade uit zyne Gage boeten; evenwel inziende ea
aanmerkende wie de eerfle aanvaller geweefl is.

Zoo de Schipper beveelt de Boot uit te zetten en te bemannen, en zoo

't gebeurt dat zy gerampeneerd is, de toerufting niet deugende; indien 'c

gebeurt dat één of eenige Bootsgezellen daar door in 't Water omkomen,
is de Schipper, volgens de Zee-Rechten, gehouden eenjaar Gage aan de

Erfgenaamen van de Vcrdronkelingen te betaalen: Weshalven moet de

Schipper wel toezien dat de Boot in zulken goeden flaat zy dat de Macroo-

zen 'er op zyn bevel hun leeven geruft in mogen betrouwen.

Zoo een Bootsgezel een vergryp begaat , en de Schipper hem drie maal

de Bak of Tafel ontzegd, en hy zich niet onderwerpt, mag de Schipper

hem, op de eerfte Plaats daar het Schip komt van 't zelve zetten; en zoo

hy weigert aan de Wal te gaan , zal hy de helft zyner Wedde , en zyn goed
dat hy aan Boord heeft, verbeuren. Zoo de Matroos zich onderwerpt,

en de Schipper zyne onderwerping niet wil aanneemen, zal hy zyne volle

Gage hebben: Of zoo de Schipper, indien de Matroos op zyn bevel van
't Schip gaat, verzuimt een anderen in deszclfs plaacfe aan te neemen,
zal de Schipper inftaan voor alle fchade die aan Schip of Goed komt.

Schiplieden zyn gehouden malkander te helpen op Zee en in de Havens

,

en zoo een van hun zulks weigert, en zyn makker deeze onwilligheid met
Eede beveftigt , verheft hy zyne Wedde. Niemant van 't Scheepsvolk

mag, zonder verlof van den Schipper, van het Schip gaan als het in eene

Haven komt, of ten Anker legt, maar moet 'er geftadig op blyven tot dat

het ontlaaden is, of ten minften totdat hy verlof krygt van den Schipper;

en fleeds moet de helft van 't Scheepsvolk aan Boord blyven.

Een Bootsgezel mag niet boven ééne portie Spyze van 't Schip neemen

,

maar geen éénen drup drank.

Wanneer een Matroos aan boord is, mag hy niet gearrefteerd worden
vorden voor fchuld , 't en zy alleen voor zoo veel van zyne Gage als hy
noch aan den Schipper te goede heeft.

Zy mogen, wanneer zy eens in volle betalinge zyn aangenomen, ('t

welk altoos is als zy t'Zeil gaan) niet van Boord gaan zonder verlof van
den Schipper; en eer zy 'er afgaan moeten zy zorg draagen dat 'er een ge-

noegfaam getal blyve om het Schip en de Dekken te bewaaken.

Als het Schip ontmeert en t'Zeil gaat, blyft de volle Wedde der Ma-
troozen d uuren tot hun Retour; en zy mogen in geenerhande wyze van
Boord gaan, zonder verlof en confent van den Schipper; zoo zy 't doen en

daar gefchied eenige fchade , moeten zy dezelve boeten. Evenwel als zy

in



E N G L A N D. VIL Hoofdst. 479

in de begeerde Haven zyn aangekomen , en 't Schip geankerd is en ge-

meerd mee twee Kabels, mogen zy 'er zonder verlof afgaan, evenwel
moet 'er fteeds een genoegfaam getal op blyven om de Dekken te be-

waaren : maar zy moeten goedtyds weder komen ; want zoo zy een on-

re delyken tyd lang van Boord blyven, moeten zy boete daar voor
doen.

Zoo Bootsgezellen zich dronken drinken , en malkander quetfen , zullen

zy niet op Scheeps kollen geneezen worden; om dat deeze ongevallen niet

in Scheeps dienll gebeuren : maar zoo een van 't Scheepsvolk zich bezeert

in Scheeps dienfl of ziek wordt, zal hy op Scheeps koften geneezen en
verpleegd worden ; en zoo hy zoo krank is dat hy niet kan Arbeiden , zal

hy aan de Wal gebragt en bezorgd worden van al het gene de menfchlief-

de eifcht: en zoo 't Schip zeilrêe is, zal het niet naa hem wachten. Zoo
hy opkomt, zal hy zyne volle huur trekken, de koften, die de Schipper

voor zyne rekeninge betaald heeft, daar afgetrokken.

Zoo in geval van florm en onweer men eene Werping doet , om het

Schip te ligten, zal de Eed des Scheepsvolk , zweerende dat het gedaan is

tot behoudenifle van 't Schip en van de refl; der Ladinge, den Schipper
verfchoonen.

Aangaande Goederen die op Zee befchadigd zyn , zal de Schipper en 't

Bootsvolk zich met Eede zuiveren , naar inhoud van de Okronfche Wet.
Aan Scheeps -Boord den Schipper aan te taften, is eene misdaad waar

voor een Matroos zyne hand verbeurt, doch hy kan zich met vyf 5'o/j van
deeze flrafFe vry koopen.

Zoo een Schip gefaifeerd wordt voor fchuld , of op eene andere wyze
verbeurd wordt verklaard, moet het Scheepsvolk hunne Gage hebben,
uitgenomen in gevallen als de Gages zoo wel verbeurd zyn als het Schip;

gelyk wanneer zy Brieven van Marqiie hebben , en zich gedraagen als Zee-

Rovers, waar op altoos een confiscatie van alles volgt: Maar 't laaden van
Verboode of Contrabande Goederen aan Scheeps- Boord, gelyk Hout enz.

fchoon het Schip 'er door verbeurd word , berooft het den Bootsgezel niet

van zyne Gage; want de Matroozen zich eerlyk van hunnen dienft ge-

queeten hebbende , is het Schip hun van zelf en ftilzwygens hunnen Loon
verfchuldigd ; die 't Schip aanOaat, is, naar alle billykheid, gehouden
dien te betaalen.

Doch zoo 't Schip op Zee vergaat, verliezen zy hunne Gage, en de

Eigenaars hunne Huur. En deeze Coflume van de Zee , wordt goed-

gekeurd en bekrachtigd door de gemeene Rechten en door ons Land-

Recht.

De Hoven van Wejlmimfler zyn den Schiplieden fteeds. zeer gunftig ge-

weeft als zy elk in 't byzonder om hunne Wedden pleiteden ; want volgens

ons Land-Recht kunnen zyniet famenfpannen , maar moeten elk afzonder-

lyk om hnnne Wedden fpreeken en rechten.

Evenwel is 't anders in de Admiraliteit; daar kunnen zy zich alle by mal-

kander voegen, zonder te vreezen dat de Hoven van IFeJlmmJler eene

Prohi-



480 ZEE-COSTUMENVAN
Prohibitie zullen verleenen. Dus werd de zaak gefchikt, toen eenen Jo'

nes, Schipper, in de Admiraliteit verweezen was om Wedden te betaalea

aan 2yne arme Schiplieden die iiem voor dit Hof in rechte betrokken had-

den: Jones verzocht om eene Prohibitie, op eene fuggeftie dat het con-

traCl op het Land, en niet fuper altum Mare gemaakt was; maar de Hoven
van JVeftmunfler weigerden de Prohibitie, om dat 'er Sententie tegen hem
gegeeven zynde, hy te laat quam. Al waar 't anders geweefl, en dat de

Bootsgezellen Hechts by Requefte om hunne Wedde gefprooken hadden,

en 'er geen Vonnis geflreeken was geweefl:, en de Verweerder om eene

Prohibitie verzocht had, zou 't Hof hem dezelve evenwel ontzegd hebben.

Dit is gefchied , en gefchied gemeenlyk.

Maar het Hof wil recht weeten of het Requefl: om Bootsgezellen Loon
fpreekt; want zommige die Scheeps- Timmerwerk maaken, of diergely-

ken Arbeid doen aan een Schip in eenige Haven des Koningkryks , die in-

fra corpus Comitatus is, en die daarom geoordeeld moet worden door een

van onze gemeene Rechtbanken en door gene andere, willen liefft Re-

quefl; inleveren onder den dekmantel van Matroozen Gage : Maar in zul-

ken geval zal het Hof eene Prohibitie verleenen. En zulks is gedaan in

diergelyk eene zaak.

Zoo een Schip in Zee op zyn Anker rydt , en de Schipper zyne Boot

aan Land zendt om Victualie of anderen voorraad voor zyn Schip, en de

Proviand-Meefter of Verkooper Victualie aan Boord brengt; in dit geval,

zoo 't contraiSl op Zee gemaakt is, moet de Zaak voor de Admirahteit ko-

men , maar indien op 't Land voor de gemeene Rechtbank.

Indien 'er van de Goederen geftolen is, of dat zy zoo zeer befchadigd

zyn dat het Scheepsvolk 'er voor moet inflaan , moeten de Eigenaars en de

Schipper de fchade uit hunne Huur betaalen aan de Kooplieden, en de

Schipper mag dezelve aan de Gage der Schiplieden korten : Want fchoon

de Huur de Moeder is van Gages, is zy de Vader van fchade: want eer

de Bootsgezellen hunne Gages kunnen eifchen van 't gene het Schip heeft

verdiend , moet het Schip eerft de fchade voldoen die de Koopman gelee-

den heeft door verzuim of faut van de Schiplieden : de reden daar van is,

dat gelyk de Goederen gehouden zyn voor de Huar inteftaan, dus het

Schip lliifwygens verpligt is de fchade te zuiveren; 't welk gedaan zynde,

worden de Schiplieden toegelaaten om hunne Gages te ontvangen.

Zoo een Matroos gehuurd is, en zynen dicnfl; verlaat voor dat de Reize

is afgelegd, verheft hy zyne Wedde volgens het Zee-Recht: en die Coflu-

me in de gemeene Rechtbanken bygebragt zynde, is 'er verfl;aan dat hy
zyne Gage verbeurd had.

Zoo een Bootsgezel opzettelyk of uit achteloosheid een misflag begaat,

waar voor de Schipper, Eigenaars, of het Schip, den Koopman fchade

moet verantwoorden, is 'er eene wettige Aclie tegen hem gefchapen.

Zoo een Bootsgezel geld of klederen opneemt, en dezelve in desSchry-
vers Boek opgefchreeven zyn , is zulks een afflag of ontvangft van zyn
Gage, voor zoo veel als de fomm^ beloopt; zodanig is de Zee - Coftume

:

doch
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doch volgens ons Land-Recht als de Bootsgezel eene ASi'ie over zyne Gage
inftitueert wordt hem die toegeweezen , en het laat den ander zyne A6tie

inbrengen voor de verftrekte klederen.

Een Schipper mag zyn Bootsvolk behoorlyke en matige correélie gee-

ven , en ^00 zy een Aélie daar over tegen hem inbrengen , kan hy zich

verfchoonen met het Land - Recht , en met het Zee - Recht van Ükron
,

volgens het welk
,
gelyk wy gezien hebben , zoo een Bootsgezel op den

Schipper aanvalt, verheft hy zyne hand, of moet 5 Sols becaalen.

Zoo, naadat het Schip geloft heeft, de Schipheden hunne Gage eifchen,

en 'er eenig vermoeden is dat zy willen vertrekken , mag de Schipper een
tamelyk gedeelte daar van inhouden tot dat zy het Schip t'huis gebragt of
fecuriteit gegeeven hebben dat zy de geheele Reize zullen uitdienen.

Krakkeel van 't Bootsvolk tegen de Officiers is eene zoo doorgaande
Ziekte aan Scheeps-Boord, dat een Schipper, hoe voorzichtig hyzy, het

zelden kan voorkomen : een ftip van quaadaardigheid fpreidt zich draa uit

tot eene Wolk , om gene andere oorzaak dan de aannioediging welke een
fchelmfche Bootsgezel aan de andere geeft.

Evenwel wyt de Wet in zulke gevallen alle fauten en ondaaden door hen
begaan aan de achteloosheid van den Schipper; en ware het anders, zouden
de Kooplieden zich in een gevaarlyken ftaat bevinden.

De Redenen waarom de Schipper daar verantwoordelyk voor is, zyn
dat zy alle door hem zelf verkooren en aangenomen zyn, dat zy onder zy-

ne correftie en bewind ftaan , en aan Scheeps-Boord geene andere Overheid
kennen dan hem; en zoo zy quaad doen, kan hy hen beftraffen en flraf-

fen, en zich daar over verfchoonen met de Wet; en zoo 't klaarlyk tegen

hen is beweezen, kan hy zich de fchade vergoeden uit hunne Gages.

Weshalven, in alle gevallen, als de Koopman ergens eenige Goederen
of Koopmanfchappen in 't Schip laadt, zoo zy verlooren

,
geflolen of an-

derfmts befchadigd worden , moet hy de fchade verantwoorden : want het

laaden van dezelve aan Boord maakt hem verbintelyk, zoo wel door ons

Land-Recht als door het Zee-Recht.

Zelfs zoo de Bootsgezellen met de Boot naar de Kaai of de Werf vaaren

om Goederen aan Scheeps - Boord te brengen , indien zy dezelve eens toe

hunnen lafle hebben genomen , wordt de Schipper 'er terftond verant-

woordelyk voor, indien zy ze fleelen, ontvreemden, verhezen, ofbefcha-

digen.

Hetoudfleder Gedenkfchriften die wy aangaande ditfluk hebben, is van
de tyden van Eduward den Derden, in welke iemanc eene Adtie van fcha-

de en vergryp tegen een Schipper inbragt, wegens diefrtal van zyn Bootsvolk,

die twee flukken Goud, een' Boog en Pylkoker, een' Degen en andere

dingen ontvreemd hadden , welke de Schipper, volgens Sententie, moeft
verantwoorden. Welk Vennis in deKancelary bekrachtigd werd, omhec
voor des Konings Bank te verzenden , ten einde den Aanlegger of Eifcher

bequaam te maaken om deswege eene Aétie te inflitueeren in alle Plaatfen

van England daar hy den Gedaagde kon aantreiFen.

P p p Dat
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Dat de Schipper gehouden is in te flaan voor fchade, moet verdaan

worden in alle zulke gevall'^n als de Lading aan boord gebragc is met zyn

of zynes Schryvers Confent ; want voor andere Goederen , of zulke die

heimelyk in 't Schip gebragt , en niet in des Schryvers Boek opgelchree-

ven, noch in het Connoirement gemeld zyn , kan de Schipper niet ge-

dagvaard te worden, 'ten zy voor Goederen, die de Pallagiers met zich aan

boord brengen, gelyk Geld , Klederen en diergelyke, welke zelden opge-

fchreeven worden; voor deeze, en allergcmeenlykst voor die zichtbaar

zyn, is de Schipper verantvvoordelyk door de Wet.
Doch zoo een Schipper een Paffagier van te voren waarfchuwt , dat hy

zyn Goed wel zal bewaaren , en dat hy ze niet tot zynen laften begeert te

hebben ;enzy vermist, ofdoor het Bootsvolkgeftolen worden, zal hyniet ge-

houden zyn zich dienaangaande voor 't Gerecht te-zuiveren , noch dezelve

te verantwoorden in geval van vermiffinge; inzonderheid zoo 'er van te

voren geen accord ten dien einde gemaakt is.

Maar zoo Goederen aan boord van het Schip gezonden zyn, en de
Schipper dezelve in eene Kifl doet, en den Sleutel daar van overgeeft aan

den Eigenaar, en hem zegt, dat hy niet aanfpreekelyk wil zyn voor het

gene gebeurt, zal hy evenwel aanfpreekelyk weezen voor dezelve, zoozy
geflolcn worden.

Let, Dat de Goederen eens aan den Schipper overgeleverd zynde, de
Carga in zyne handen niet gearrefleerd of gefaifeerd kan worden; en gene
Coflume kan dit billyken; want, volgens de Wet, zyn zy als verpand aan

het Schip zoo lang tot de Vracht en alle andere laften betaald zyn ,• en het is

noch zeer twyöelachtig of 'er te Londen wel eenig arreft kan gelegd wor-
den op Goederen aan boord van een Schip , liggende in den Theems
(fchoon deeze Revier de Haven van Londen is) niet tegenitaande de Vracht
en alle andere laften afbetaald zyn.

VIII. HOOFDSTUK.
Van Brieven van Marque en Reprefaille en Zeeroof.

©rot. de "D Eprefaitle Js een woord ontleend van 't Franfch Reprendre en Reprife,

jurebeiliSc JlV. een ding weder te neemen van een ander die 't ons ontnomen heeft.
Pacis L. 3, en komt overeen met ons Saxifch woord Wtthernam. De ReprefaiUes , of
9.2. §.4.6. Brieven van Marque , hebben in Rechte andere naamen, gelyk Pignoratio^

Clarigatio en Androlepfia , in navolginge van de Androlepfia by de Grieken

,

om te vatten de drie eerfte Inwoonders eener Plaatfe werwaart een Dood-
flager gevlooden was. De Androlepfia werd fteeds verleend aan den genen
die wraak over den Quaaddoendgr eifchte. Dit Recht van Reprefaille ia

OU
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nu bevefligd door het Recht der Volkeren : doch geen byzonder Man
mag znlks op zyn eigen gezag onderneemen ; hy moet zich koeren tot den
Vorst of andere Overheid over hem gefield, en hy kan 'er niet om ver-

zoeken voor dat hem Recht geweigerd of hetzelve onbehoorlyk uitgefteld

worde. Reprefaille is in ons Land-Recht en in de Romeinjche Rechten het
zelfde. Reprifalia e/i potejlas pignorandi contra quemlibet, de Terra Debitoris

data Creditori pro mjuriis iS damnis acceptis. Vocabular. utriufqiie Juris , 27.

E. Stat. 2, Cap. 17. Schoon volgens de Wet der Natuur niemants Goe-
deren voor eens anders Schulden verbonden kunnen worden , veel minder
die van het Publyk; is deeze Coftume echter door de vrywillige IVet der

Volkeren ingevoerd. Zoo eenige Burgerlyke Maatfchappy , of haar Op-
perhoofd , eenigen fchuld moet vergoeden ,• of indien een Souverein geen
Recht gedaan heeftin eens anders fchuld, doch zichzelven onderhevig ge-
maakt heeft aan het geeven van voldoening, mogen de beledigde Partyen de
Goederen der Onderdaanen van zulken Souverein en Maatfchappy, mits dat

het gefchiedde door de Authoriteit van den Vorst of Staat , wiens On-
derdaanen zy zyn , noodzaaken om hun vergoeding te doen voor hunne
fchade en verlies.

Om deeze reden is , gelyk de groote Juftinianus aanmerkt , deeze Wet In No<*;

van Reprefaille ingefteld door de Toejlemming der Volkeren , om dat zy ge- J"^- 52,^
grond was op den aandrang der Menfchelyke Behoeften, beveftigd met

nfc'^óde^^'
de grootfte noodzakelykheid ; zonder welke noodzakelykheid , verlof zoude jur. in Sex«

gegeeven worden om Ongelyk en Roef te pleegen, en desgelyks Roof en toinft.Juft,

Ongelyk geduld worden , inzonderheid zoo de Goederen der Vorflen of ^ J""^^*

Regeerders alleen verbintelyk gemaakt waren, die zelden iets bezitten

waar door de verongelykten het hunne weder kunnen bekomen. Het
nut van deeze ^et of Cojlume was oorzaak dat zy des te vaerdiger werd
aangnomen, om dat de genen die *er zich op den eenen tyd bezwaard
door vonden , bedochten dat zy op een' anderen tyd door de Jttifche Wet
berecht zouden kunnen worden. De Jthenié'nfers hadden eene (bort van
Reprefaille , genaamd Fatting van Menfchen , gelyk men zien kan in de
Arcbilog. Attic. Zoo iemant eèn ander geweld aangedaan en gedood heeft , mag i^ii\

'

zyn Bloedverwant Menfchen vatten, zoo lang tot de Dood/lager geflraft of over-

gegeeven zy; maar 't is behoorlyk niet tneer dan drie Menfchen te vatten. Het
werd Herodes niet toegelaaten de Arabieren te beoorloogen , maar hem werd
vergund Pignoratio te gebruiken. De Carthaginiënfers wilden niet dulden
dat Arijton de Tyriër gevat werd, om dat, zeiden zy, het zelfden den
Carthaginiënfers te Tynis , en in andere Kooplieden , daar zy dikwyl moeten
Weezen, zoude overkomen. Zoo een Party geene definitive Sententie of
Oordeel kan krygen , binnen behoorlyken tyd, tegen de Perfoonen der
genen daar hy over klaagt, of zoo 'er Vonnis gegeeven is tegen allen

fchyn van Recht en IFet, mogen de Lyven en Goederen van de Onder-
daanen des Vorflen die geen recht doet gevat en gefaifeerd worden.
Doch dit doende , zyn 'er verfcheide omllandigheden en voorzorgen no-i

Ppp 2 dig
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dig om de Reprefaille te billyken door het Recht der Volkeren , daar zy

op gegrond is.

De Beledigde Party moet zyn verlies en Ichade onder eede volkomen

bewyzen, of andere gcnoegfaame getuigen daar van bybrengen.

Daar moec desgelyks beweezen worden , dat naa behoorjyk verzoek

en aanhouding om voldoening op eene wettige wyze , dezelve geweigerd

of uitgelleld is geworden. Dan raoec hy klagcig vallen by zynen Vorst

of Overheid, en deeze by den Souverein of Staac, daar de gemeene koers

der Juflitie geweigerd en de Deure des Rechts gedooten , of het Recht

onwettiglyk verwyld is geworden ; en zulk een Vorst of Staat by zulk

eene weigering of onwettige verwylinge volhardende, mag de Souverein

van den Beledigden Perfoon Brkven van Reprefaille geeven met zulke res-

triftiën en bepalingen als overeenkomftig zyn met de Wetten , en volgens

het gene 'c byzonder Geval vereifcht. Dit wordt gedaan in England niet

alleen door het Recht der Volkeren, maar ook door het Land-Recht des

Koningkryks. By 't welk twee foorcen van Reprefailles zyn , ordinaire en

'extraordinaire. De ordinaire is, of binnen \ Koningkryk of daar buiten; die

binnen het Koningkryk wordt fteeds verleend als Engclfche Kooplieden

geleeden hebben in hunne Perfoonen of Goederen door vreemde Koop-

lieden, en als zy, noch de Koning door zyne Ambafladeurs magtig ge-

weeft'zyn om den verongelykte Perfoonen Recht te doen erlangen. De
Partyen bewyzende , dat zy de Delinquanten behoorlyk voor himnen be-

voegden Rechter in Rechten vervolgd hebben , en dat men hun Recht ge-

weigerd , of het wederrechtelyk uitgefleld en verwyld heeft, zullen in pul-

ken geval een Jêle krygen uit de Kancelary om de vreemde Kooplieden

van die Natie, of hunne Goederen, te arrefteeren in England. de Lord

Zegelbewaarder, of de Lord Kancelier is in dit geval altoos verzekerd van'

de toeflemminge des Konings en zynen Raad, of van beide, wegens hec

verleenen van die Brieven.

De Reprefaille buiten 't Koningkryk wordt altoos verleend door Opene

Brieven, onder 't groote Zegel, en zy kunnen niet herroepen worden:

want, naa dat de verongelykte Perfoon zyn verzoek gedaan, en volgens

de Wet zyn verlies en fchade beweezen , op zyn verzoek Brieven van Re-

queft verkreegen heeft, en 'er geene vergoeding van fchade gedaan is;

wordt, zoo draa de Opene Brieven gezegeld zyn , in 't Verlof terllond eenen

Nationalen Schuld gefchapen en gevefligd, die voldaan moet worden op-

zulke v\'yze , en door zulke middelen als de Opene Brieven aanwyzen , uit

de Goederen en EiFe6ten van de Onderdaanen des Prinfen, die Recht ge-

geweigerd of het onwettiglyk uitgefleld en verwyld heeft. Doch zoo de

Souverein of Hooge Overheid vreeft, dat die Brieven van Reprefaille niet'

ter uitvoeringe gebragt kunnen worden , zonder den vrede der beide Staa-

ten in gevaar te ftellen, kan- het tot eene bequaamer gelegenheid uitge-

fleld worden : want de Leevens en Goederen van eenige duizenden kunnen

ingewikkeld worden in de herftellinge van één eenig byzonder en privaat

ongelyk.. Wel-
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Wel 19 waar dat 'er verfcheide Statimten zyn , die pofityf zyn voor Repre-

faille ,
gïlyk 4 Hen. 5, c.7. „ Dat, op de zwaare klagten der Gemeente van

„ Englandy. die meenig ongelyk en beledigingen geleeden hebben door het

„ wegneemen van hunne Schepen en Goederen op de volle Zee, tegen

„ alle Verbonden, Vrygeleiden en Beftand, welke door de Onderdaanen
„ van andere Natiën- verbroken zyn ; het zelve Parlement zyne gewillig-

„ heid toonende om een hulpmiddel en reparatie uit te "vinden voor
„ de Beledigden door roof en ongelyk hun aangedaan over Zee ; op
„ klagte aan den Geheim -Zegel -Bewaarder, hy Brieven van Requefl za!

„ tekenen om reftirutie en reparatie voor de verongelykte Partyen te

„ eifchen ; en indien deeze niet binnen behoorlyken tyd gedaan worden >

„ zal de Lord Kancelier van Enghnd Brieven van Reprefaille in debitafor-

„ ma juris verleenen , om de belanghebbende en gegraveerde Perfoonen
„ fchadeloos te flellen ".

De Staatuut van 4, Ed. 4. c. 4. ordonneert, „ Dat, vermits 'er dikwyl

„ groote overtreedingen begaan worden tegen de Beftanden
, Verbonden

,

„ en Vriendfchap ; bellaande tulFchen andere Vorflen en Scaaten en den
„ Koning, tegen Vry-Geleiden , Verloven ende Rechten en Inzettingen

„ des Koningkryks, (in dat geval en mits) toe verachtinge van onzen
„ Souvereinen Heer den Koning, en fchade van zyne goede Oaderdaa-
„ nen de Gemeente van England ; derhalven geordonneerd, en vaftge-

,, field was,,met toeflemming van de Geellelyke en Waereldlyke Lords, en
„ de Gemeente Parlementswyze vergaderd, dat alleStatuuten en Ordonnan-
„ tien tegen de Overtreeders van Verbonden, Beflanden, Vriendrchap,
„ en Vry-Geleiden, in volle kracht zullen blyven, uitgezonderd alleen de
„ ClauAil die deeze overtreeding Hoog -Verraad gemaakt heeft, in het

„ tweede Jaar van Hem. 5." Evenwel zyn 'er Brieven van Reprefaille ge-
geeven voor deeze Statimten j en des Konings PraerGgative was 'er geen-
fmts door verminderd, dewyl 't aan 't Land- Recht bleef te oordee-
len wanneer het dienflig was dezelve te verleenen. De Vorflen draagen
doorgaans zorg de Brieven van Reprefaille , als zy dezelve verleenen

, Johan,
zodaanig op te doen flellen dat zy voor gene Vrede-Breuk kunnen gehouden ^'^e-

worden, en het %'erleenen van dezelve tot eene byzondere voldoeninge ^^'"''- ^^

draaitgerneenlyk niet op eene Frede-Breuk uit. Een van de netfle van dit Ed. Pan. 3,

flach is de Reprefaille vergund door Karel den Uden ten behoeve van den ^borf. 4&
Ridder FJmund Turner en Mr. Carew. Wy zullen den Leezer daar zoo
veel van medeelen als tot ons oogmerk dienflig is , om hem te toonen hoe
omzigtig en teer de Vorflen dit flach van Zaaken behandelen.

Ct*
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Copy van Opene Brieven tot byzondere Reprefaille van den

Koning van Groot -Brittanje, {onder V Groot -Zegel van

England) tegen de Staaten Generaal en derzelver Onder-

daanen, Geregijlreerd in het Hooge Hof der Cancelarye^

den ip May in V i J Jaar van zyne Majejleits Regeeringe..

KA REL, enz. Vermits onze geliefde Onderdaanen wylen ^Z-
lem Courten Ridder, en zyne Participanten in den Jaare 1643 , door de
Depredatiën en Vyandlykheden van eenen Galland , Commandeur en

Chef van twee Scheepen toebehoorende aan de Oofl-Ind'ifche Maatfchap-

py der Fcrccnigde Nederlanden , op het alleronrechtvaardigfte zyn beroofd

geworden van een Schip genaamd de Bona Speranza , in de Straat vaa
Malacca, tuffen Goa en Macao, en van al deszelfs Takelaadje, Toerus-

tinge , Gereedfchap en Ladinge ( in eene zeer fchyobaarlyk-goede Rei-

ze naar Sim) welke te Batavia opgebragt, en defaflo zonder behoorlyk

Proces verbeurd verklaard zyn ; en dat desgelyks in 't zelfde Jaar een
ander gelaaden Schip onzer gemelde Onderdaanen

, genaamd de Henry

Bonadventure , aan de grond vaftgeraakt by 't Eiland Mauritius , daar Schip

en Goed gefaifeerd waren door zommige van de Officieren en Minifiers,

en anderen in dienfl van de Oofi-Indifche Maatfchappye, en hunne rech-

te Eigenaars geheel en al waren ontroofd van dezelve: En Vermits
de voorgemelde Willem Courten en zyne Gemagtigden , by zyn Leeven

,

in 't werk gefield heeft alle hem mogelyke middelen, om gemelde

Schip en Goederen weder te krygen , en verder recht te bekomen te-

gen de Quaaddoenders, en evenwel noch reflicutie noch fatisfaólie heb-

ben kunnen erlangen; waar door zy in de uiterfte verlegenheid geraakt

zyn, en hunne Goederen en Kredyt geheel en al verloren hebben: en

dat daar op , en op het ootmoedig verzoek van Francis Graave van

Shrevisbury, en Willem Courten, Schildk Klein-Zoon en Erfgenaam van

„ wylen gemelden Ridder Willem , de Ridders Jan Ayton , en Willem Turner
,

„ en George Caren Schildknaapen , ten behoeve en uitnaame van hun zeiven,

„ en van verfcheide anderen , belanghebbende in de gemelde twee Sche-

„ pen Bona Speranza en Henry Bcnadventure , en in de Goederen van wylen

„ gemelden Ridder ^/^///em Courten, de Baronet £rf«ïyarrf Littkton, en wy-

„ len den Ridder Pauwei Pindor, dat wy hunne Zaak in onze Vorftelyke

„ confideratie wilden neeraen. Wy door eene billyke gevoeligheio

„ die wy toen hadden , en noch hebben van hun onrechtvaardig lyden in

„ die zaak , beide door onze eige Brieven en Handtekening aan de Scaa-

„ ten-Generaal der Vereenigde Provinciën, en door den Ridder George

„ Downing, Ridder en Baronet., onzen excraordinairen Envoyé, welken

„ wy byzonder bevel gaven om zulks te doen , verzochten fatisfaflie te

j, doen volgens de regels van Juflitie, Vriendfchap en goede Correfpon-

„ dentie,

»
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„ dentie, wclke wy toen vafl; en onfchendbaar met hun zochten te on-

„ derhouden.

„ En vermits naa herhaald verzoek door onzen gemelden Envoyé aan

„ de Staacen-Generaal gedaan, hetzelve is gebleeven zonder lütwerkin-

„ ge van vergoedinge aan onze gemelde Onderdaanen, (welke voldaan

„ en betaald te zien de eere en de rechtvaardigheid van ons eifcht) vvy

„ laatflelyk den Ridder Gcorge Downing gelall: liebben , om aan gemelde

„ Staaten te kennen te geeven , dat wy hun finaal antwoord verwachte-

„ den aangaande de fatisfailie te geeven voor de gemelde Schepen en Goe-

„ deren, binnen een' geflelden tyd, federt verloopen, op dat wy ons zel-

„ ven daar zoo naa gedraagen konden dat onze voorgemelde Onderdaa-

„ nen vergoeding mogten krygen volgens recht en billykheid , en echter

„ tot noen toe geen voldoend antwoord gegeeven is; zoo dat ons te vree-

„ zen ftaat, dat een verdere aanzoeJc niet alleen vruchteloos, maar ook eene

„ proftitutie van onze eere zoude weezen , naa zoo veele weigeringen en

„ verwaarloozingen. En vermits J'an Exton , Dotlor der Rechten , Rech-

„ ter van ons Hoog Admiraliteits Hof van England, op ons beveJ van

„ aan ons te certificeeren de Waarde van verlies en fchade geleeden door

„ den gemelden IVillem Courten en Participanten, wier belang nu gevefligd

„ is in onze geliefde Onderdaanen den Ridder Willem Turner en den

„ Schildk. George Carew, en Participanten, naa een volkomen onderzoek

„ en bewys daar van gedaan met Getuigen in ons Hoog Hof van Admi-
„ raliteit

,
gerapporteerd en gecertificeerd heeft , onder zyne handtekenin-

„ ge, dat dezelve beloopen op honderd een-en-vyftig duizend zes honderd

„ en twaalf ponden [ Sterling. ]

„ Weet Gyl. nu, dat tot volkomen reflitutie, hun te doen, van voor-

„ gemeld Schip, Goederen en Koopmanfchappen, van welke de gemelde

„ Ridder Willem Courten en Participanten, en de Gemagtigden van den

„ gemelden Ridder Willem Courten en Participanten beroofd zyn geworden

„ als voorgemeld, met alle fchade en koften, die zy zullen moeten doen tot

„ wederkryginge van dezelve ; wy, met advys van onzen Geheimen Raad

,

„ goed gevonden hebben te geeven , en by deeze tegenwoordige geeven

„ Verlof en Authoriteit, onder ons Groot-Zegel van £Hg/««(i, aan onze ge-

„ melde Onderdaanen den Ridder Eclmund Turner en George Carew , hunne
„ Executeurs, Adminiflrateurs en Gemagtigden, ten behoeve van hua
„ zelven en andere Perfoonen belanghebbende als voorgemeld , toe te Rus-

„ ten, te Wapenen, te Vi6lualieeren , en van tyd tot tyd in Zee te zen-

„ den zulke en zoo veele Schepen en Pinasfen als zy dienftig zullen oor-

„ deelen; mits evenwel , datzy in de Admiraliteits Hoven zullen doen op-

„ fchryven en regiftreeren de naamen van alle Schepen en Vaartuigen,

„ mitsgaders hunnen Dragt en Ammunitie, en voor hoe lang zy gepro-

„ viandeerd zyn
,
gelyk ook de naamen van derzelver Commandeurs, en

j, den dag dat zy, of een van dezelve, in Zee ilte!;en; en met deeze gc-

„ melde Schepen en Pinasfen jagt te maaken op , en te faifeeren en te nee-

3, men alle Schepen, Goederen, Geld en Koopmanfchappen van de Staa-

„ ten-
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„ ten-Generaal, of van de Onderdaanen woonende in hunne Landen of

„ Staaten, overal daar zy dezelve zullen aancrelfen, doch niet in eenige

Haven van England , 't en zy het Schepen zyn van de Partyen die 't on-

gelyk gedaan hebben. En de gemelde Schepen, Goederen, Geld en
Koopmanfchappen dus genomen en opgebragc zynde in eenige Haven
onzer Koningkryken of Staaten , zal door authoriteit van ons Hof
der Admiraiiceic een Inventaris daar van gemaakt worden, door den
Rechter of Rechters van het zelve in der tyd , bewys voor hem of hca
gedaan zynde, dat de gemelde Schepen , Goederen, Waaren en Koop-
manfchappen of Geld , behoord heb j-"n aan de Staaten-Generaal of aan

eenige van hunne Onderdaanen als voorgemeld : Dat zy goede Prys zul-

len weezen voor den gemelden Ridder Edmund Turner en GeorgeCarew,

hunne Executeurs, Adminiftrateurs en Gemagcigden als voorgemeld,

om dezelve te houden in hunne eige Bezittinge, of in die van een vaa

hun , dezelve te Verkoopen , daar van te difponeeren by openbaaren

Verkoop, of zoo zy anders tot hun meefle nut en profyt dienftig zul-

len oordeelen, op zulke ampele wyze als voorheen ooit by wyze van
Reprefaille gebruikeiyk isgeweell, en dezelve te houden en te bezitten

als goede Prys : Zodanig dat, noch Kapitein , noch Schipper, noch
iemant van hunne Maatfchap, die in eig^n Perfoon zal dienen op een

van voorgemelde Schepen, of gemelde Ond:rneeming zal begunltigen,

bevorderen en voortzetten op voorgemelde wyze, in generhande ma-

nier gehouden zal worden voor, of gedaugd of gecalangeerd als een

Overtreeder van eenc onzer Wetten. En dat het wettig zal weezen

voor alle foorten van Perlbonen , zoo wel onze Onderdaanen als alle an-

dere te Koopen de Schepen, Goederen, Waarenen Koopmanfchappen

zoo genomen en gefaifeerd door gemelde Kapiteins, Schippers en an-

dere, en verkoft als voorgemeld, zonder dat 'er eenige, fchade, ver-

lies, beletfel, verhindering, moeyenis of ongelegenheid voor de Ko-
pers of een van hun uit zal voortkomen , op zulk eene ampele en wet-

tige wyze, alsof de Schepen , Goederen, Waaren en Koopmanfchappen
door een' wettigen Handel van Kooplieden verkreegen waren , ofals goede

Pryzen in tyd van openbaaren Oorlog genomen, en daar voor verklaard.

Echter altyd mits, dat alle Schepen, Goederen en Koopmanfchap-

pen, genomen uit krachte van deeze onze Commifiie, in veiligheid be-

waard, en geen gedeelte daar van bedurven, weggenomen of vermin-

derd , of de lall daar van gebroken zal worden , voor dat 'er eerfl Sen-

tentie overgegaan zy, als voorgemeld, dat het Schepen en Koopman-
fchappen zyn van de Staaten - Generaal , of van eenige hunner Onder-

daanen, als voorgemeld. En zoo onder den dekmantel van deeze onze

Commillie eenige Schepen, Goederen of Koopmanfchappen van onze

geliefde Onderdaanen genomen worden , of van de Onderdaanen van

eenigen Vorft of Staat, die in goed Verbond en Vriendfchap met ons

is (uitgenomen de Staaten-Generaal en hunne Onderdaanen , als voor-

gemeld) en de Goederen daar in ^elaaden, verkoft, ontvreemd of ver-

,5 mjoderd
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„ minderd zyn , of derzelver laft ergens gebroken is , voor dat zy geoor-

5, deeld zullen weezen aan de Staaten-Generaal, of aan eenige hunner On-
„ derdaanen te behooren , als voorgemeld, dat dan deeze onze Comrr.iffie

„ van geene genoegfaame authoriteitzal weezen om de gemelde Schepen,
„ Goederen of Koopmanfchappen te neemen , of om te guarandeeren of

„ fchadeloos te houden zulke Perfoonen die dezelve zullen heelen , Koo-

,, pen, of 'er zich mede inlaaten, maar dat beide dePryzen dus genomen,
„ en de gemelde Schepen van Oorlog, geconfisqueerd zullen worden tot

„ ons gebruik.

„ En wyders, verklaaren wy by deeze , dat ons onze wil en welbeha-

„ gen is, dat deeze onze Commiffie in volle kracht en vigueur zal blyven

„ in alle opzigten en oogmerken , tot dat de gemelde Ridder Edmund Tur-

„ neren George Care-w , hunne Executeurs, Adminidrateurs en Gemagtig-
„ den, van de gemelde Staaten-Generaal of hnnne Onderdaanen , als voor-

„ gemeld, uit kracht van dezelve, door geweld van Wapenen, zullen

„ gefaifeerd , genomen, wedergekreegen en ontvangen hebben van de

„ Staaten-Generaal of hunne Onderdaanen, één honderd één - en - vyftig

„ duizend zes honderd twaalf Ponden , volgens de waardeering , door

„ Waardeerders onder eede benoemd en geauthorifeerd in ons Admirali-

„ teits Hof, te doen van de Goederen , Waaren en Koopmanfchappen

,

„ die genomen zullen worden van de Staaten - Generaal , of van eenige

„ hunner Onderdaanen , uit krachte van deeze Commiflie of dat zy ander-

„ fints Satisfaèlie krygen by compofitie te maaken tufTchen die van de
„ Oofi-Indifche Maatfchappy der Ferëenigde Nederlanden, en den gemelden
„ Ridder Edmund Turner ei\ George Carew, hunne Executeurs , Adminiftra-

„ teurs en Gemagtigden , als voorgemeld : niet tegengaande het mogte
„ gebeuren dat het tegenwoordig Gefdiil tuflchen ons en de Staaten- Ge-

„ neraal, over generaale Reprefaille, bygelegd en weggenomen wierde;

„ en dat 'er intuflchen een Vrede en goede correfpondentie tufTchen ge-

,, melde Staaten - Generaal en ons vernieuwd wierde. In welk geval

„ echter onze wil en welbehaagen is, dat in de uitvoeringe van deeze onze

„ Commiffie den Perfoonen der gemelde Onderdaanen van de gemelde
„ Staaten-Generaal geen geweld aangedaan zal worden , 't en zy alleen in

„ geval van wederftand ; en dat naderhand in koelen bloede, de Onder-
„ daanen der gemelde Staaten-Generaal, zoo zy bezeerd of gequetfl; zyn,

„ gehandeld zullen worden met alle menfchelykheid en zachcmoedig-

„ heid, enz."

Het overige, 't welk deeze Opene Brieven behelzen, betrekkelyk zynde
tot de byzondere omflandigheden van die zaak en tyd ; gaan wy over tot

de extraordinaire foort van Reprefaille in England, welke gefchied door
Brieven van Marque tot reparatie op Zee of in eenige Plaats buiten het Ko-
ningkryk , verleend door den Secretaris van Staat, desgelyks met goed-
keuringc van den Koning of zynen Raad, of van beide; maar deeze, die

gegeeven worden in tyd van Oorlog om den Vyand te verzwakken , duu-

Q^ q q ren
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teo niet langer dan bet da. Koning bduagt , ea kunnen ten allen tyde her-

roepen en iogecrokkeo wordoj-

Vorften zva ck>or hst 'Jut Cenwmi veTaVsZv^exdeWk voor pabfike Ver-

cngelykingen, en zv ryn ook gehouden de privaate te befetcen , en zorg

te draagen dar den Vreemdeltngen geer. ongelyk aangedaan worde in hun-

ne Staaren. Zv leveren doorgaans een of meer Briestn van Rwfff in door

hunne E^ivoyes of A^:encen , voor dat de Opene Brieven v^rt Reprefaiiie ver-^

leeni wcrdea. De Zsas moe: nie£ tw\5'i:3ch:ig maar het ongelyk heel

zeker vreezen; en de GeraJien Traar in de Reprefai.les plaats hebben o£

niet, ZTD dcor eene geleerde band dus vaftgefteld. ., Zoo een Engelfcb

„ Koopman een Proces aanvangt en voortzet voor eene ordinaire Recht-

„ baak over Zee, en dat 'er Sententie legen hem ^ordr gegeeven, waar

j, van hy appelleert voor bet Hoogfle Gerecht, en dat daar de eenle Sen-

j. tencie'cf Gewvsde beveiligd wordt, fchoon de Eifcher een vonnis ont-

„ vangen heeft dic tegen *t waare en weezendljke Recht der Ziake aan-

., loopt; zal dit even"»-él geen oorzaak weezen van Britvtn. van Rcpn/aille,

^ fchoon 'er BrUvtn van Riq;jfjl uit kunnen voortkomen (zoo 'er fterke

„ omflandigheden en redenen voor dezelve zyn ) om de Zaak te rendee-

„ ren. Maar zoo een EngtlkbnuH daar een ichtikl in te vorderen heeft,

„ en de Schout die den Schuldenaar in bewaringe heeft, hem voorbe».

„ dach:elvk laat ontfnappen, en de Schaldëifcher dan goeriQ betaling kan

„ krvgen, zoode dit miflchien ReprtfiUk kunnen veroorzaaken. Zoo m
„ England een Vreerndeiing perfoneelyk eene Aclie inflitueert tegen Ti-

„ tius, de zaak fpeciaal of generaal bevonden zynde; de Parry verzoekt

„ om Vonnis , het Hof weigert bet ; de Verweerder flerft onderwyl , en

„ de Aftie met hem ; het roe: de Zaak zoo gefchapen zynde dat 'er geen

„ bulpraiddel voor dea Eifcher meer overig is , kan zuiks oorzaak worden

„ van Brieven van Rft-efJUf, zoo 't verzeld gaat met omllandigheden die

„ eene fcbynbaare weigering van Jullirie aaotoonen , dat is de Zaak ver-

., fchuivemle van tennyn tot tennyn , zonder oorzaak of reden.

., Een Engel/man vervolgt zyn Recht in eene bevoegde Rechtbank over

., Zee, de Gouvemer der Plaats, ofde Commandant van de Bezettinge, kant

j, zich tegen de Rechtsvervolging , en brengt den Schuldenaar en zyne

., Goederen met geweld vveg; daar wordt Vonnis verkreegen , deszelfs

5, dcimaat end, 't welk esecntie is, dus te leur gefield zynde, kunnen

„ da^ Brieven van ReprefaiUe op volgen. Zoo 'er Perfoonen gedood,

„ beroofd of anderfints op eene \-yandlyke wyze zyn mishandeld , in de

;, S:a3:en of Steden van dien Koning aan wien Brieven van Requejl zyn af-

„ gegaan en daar geene voldoening op wordt gegeeven , kuunen 'er Brie-

„ xan van ReftreJaiUe op volgen; en de Eifchers zyn in zulke gevallen niet

y, genoodzaakt toeviucbt te neemen tot crdinaire Rechtsvervolgingen:

j, inasT de Vorst tegen welken dezelve verleend zyn , moet de fchade uit

„ zyne eige middelen vagoeden, of uit die der Beledigers ; en zoo hy,

„ daar in, in gebreke blyft, moet het gedaane crgelyk ais eene publike

» Schuld op zyn Laad komen- Ia de Brieven van Requejï wordt gemeen-
Ivk»
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„ lyk een tyd gefield, binnen welke de fchade vergoed moet worden, en Leoaitemi

„ gezegd dac, zoo niet, 'er Brieven van Reprefaille verleend zullen worden". ^Ifff^
'''

Koning Karel de I^e , liet naa den Moord op Amboina , Brieven van Requejl

afgaan aan de Staaten van Holland, voldoening verzoekende binnen achtien

Maanden, of dat 'er anders Brieven van Reprefaille gegeeven zouden wor-

den. Koning Karel dell^e verleende, op verzoek van de Heeren Goubr

en Canham , aan eenen Lee , in geval van een' Doodilag , Brieven van Re-

queji aan den Groot-Hertog van Tofcanen, ten einde van Redres tegen den

Gouverneur van Livorno. Dezelfde Vorst vaerdigde Brieven van Requeji af

aanden Koning van Spanje, eifchende fatisfafbie voor de Depredatie, ge-

pleegd aan het Schip en de Goederen van Mr. Scampe, die in de Hsvana

beflolen en gedood was. Desgelyks deed hy in 'c volgende Jaar eene Pro-

clamatie doen , waar in hy eene premie beloofde aan de genen die de Da-
ders levendig of dood zouden vaccen en overleveren. Het is niet de Plaats

zyner geboorte maar zyner woninge en verblyf die iemant aan Reprefaille

onderwerpt, welke niet verleend kan worden om ongelukken gebeurd aan

de Perfoonen , of hunne Goederen , die in tyd van Oorlog in vreemde

Landen , zich daar bevinden of ophouden : Waar van men een merk-

waardig voorbeeld in onze Rechtsgeleerde Boeken vindt. De Fadlien der

Guelfen en Gibelinen voerden kryg tegen malkander in Florerue: de Guelfen

hadden de overhand in die Stad , en dreeven de Gibelinen uit. In deeze

verwarringe en wanorden , Domuin cujufdam Hugonis de Papt in hoc Regno

Anglice demorantis diruerunt ; zy haalden zyn Huis om verre ; &f Hugo fitp'

plicavit Domino Regi, ut inde Itali Mercatores (van die Fa6tie en Stad) eman'

das bic fibi facerent ; en daar werd geweezen qiiod dicti Mercatores dicco H.tgorA

Satiifaciant pro damnis fujceptis , £f dejlrurtione Domus fuöe. Daar op werd
een ASt^t van Erreur ingebragc , en het Vonnis vernietigd met deeze woor-

den , Otud non ejï confitetudo Anglice , de aliqita trstifgrejjione facta in aliena

Regione tempore Guerrcc , vel alio modo Confideratum ejl qiiod totv.s proceffus

^ ejus ejecius provocentur.

Verfciieide Perfoonen zyn 'er die door het ^us Gentium , het ^us Civile

en ons Land-Recht , van deeze Wet van Reprefaille zyn geësimeerd ,
gelyk

Ambaffadeurs , Kerkelyken , Vrou'joen of Kinderen , en Reizigers. Zekere Goe-

deren zyn desgelyks geëximeerd van de Wet van Reprefaiile, gelyk Schepen
door Onweer gedwongen in eene Haven in teioopen, en de Goederen der

zoo evéngemelde Perfoonen. Piet is noch betamelyk , noch geoorloofd ,

een Schip in eene Haven by Reprefaille te neemen,- 't en zy in die van den

Vorst die de Brieven van Reprefaille verleend heeft , of in die van den

Vorst tegen wien zy zyn verleend. In gevolge van deeze Brieven mogen iSid. sio.

de Schepen die zich weigeren over te geeven geattaqueerd worden ; en ^.Vgni^
zoo in deezen weérftand eenige van het Scheepsvolk gequefh of gedood RjymoBd

'

worden, moeten zy 't zich zelven wyten. Wat nn aangaat het gefchil of 473. iSid.

een genomen Schip goede Prys is of niet, dat moet voor de Admiraliteit 367- !>•-«-

bepleit en door haar geoordeeld worden. Schepen op Zee genomen als ,.'^,^ °^^^

Pryzen moeten geoordeeld worden door de Admiraliceit.

Q_q q 2 Zoo
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Zoo aan een Koopman Brieven van Marque verleend zyn , en hy een

Schip neemt behoorende aan de Natie tegen welke zy verleend zyn, en

brengt het in de Haven van eene Neutraale Natie, mag de Eigenaar van

het Schip 'er daar de hand op leggen en het faifeeren , om dat het eerd

j. .

,

gebragt had moeten worden infra Frcefidia van den Vorst of Staat wiens
'^W- Onderdaanen het genomen hebben. Zoo 't genomen wordt door een

Oorlogfchip zal de eigendom terftond by de Neemers zyn en blyven 't en'

zy 'c weder quyt raaken, en het genomen Schip of Goederen hernomen'

worden door de Perfoonen van wie zy dus genomen waren, of dat zy her-

wonnen worden vi manu ^ forti 'm een Gevecht.

Ingeval twee Schepen van dezelfde Natie, Brieven van Marqtte hebben-

de, op Zee by malkander zyn in Compagnie, en een van hun eene Prys

neemt eer de ander op kan komen, heeft dit laatfle Schip, vaerdig zynde

en gereed om te flaan , recht op de helft van die Prys.

Zoo de genen die Brieven van Marque hebben , de Goederen van eenige

andere Natie, dan die daar de gemelde Brieven tegen zyn verleend, voor-

Kolls bedachtelyk neemen of bederven, zal zulks voor Zee-Rmf gehouden viorden

,

AbiiJg. en het Schip verbeurd zyn. Maar in geval zulke Brieven aan een' anderert
o

• 53 • Perfoon overgedaan worden, die zulke Schepen en Goederen van eene an-

dere Natie neemt, op een fterk vermoeden dat zy van rechtswege behooren
Stat. 4. aan den genen tegen wien de Brieven van Marque verleend zyn , zal , fchoon

H. 5. c. 14. jgjj Lyjgrs die Goederen weder toegeweezen en wedergegeeven worden,
. 4. c. 4. j^ Neemers niet criminaliter noch de genen aan wie de Brieven verleend

waren civiliter geflraft worden. De Neemers zullen miflchien niet ver-

fchoond blyven van vergoedinge van fchade, maar die de Brieven ver-

Icreegen hebben zullen vry.daar van zyn, zoo wel als van ftraffe, 't en zy'

zy heimelyk heulen met de Neemers : Want de Opene Brieven vefligen-

den fchuld niet alleen in de Party, maar zy geeven desgelyks de Party

magt om te herneemen , en 't is een gerechtelyke handel om voldoening

te krygen', vi manu ^ forti , van de Onderdaanen van den Vorst of Staat

tegen welke zy gegeeven zyn: 't Is even als of een Officier een' verkeer-

den Perfoon arrefteerde ; hy moet den Arreftant zyne fchade vergoeden

,

maar niet de Man die hem gebruikte.

Daar wordt altoos genoegfaame zekerheid gegeeven of borg gefield

,

dat de genen wien Brieven van Reprefaille verleend zyn dezelve zullen uit-

voeren volgens de Rechten en Wetten; en zonder dat, zyn zy van geene-

kracht.

De Goederen by Reprefaille genomen moeten ongerept blyven tot dat zy

wettigtyk voor goede Prys verklaard zyn ; en als dit gefchied is, zyn zy

tol - vry.

„ De Neemers van Goederen door Brieven van Reprefaille, worden ter-

geheeteii
' ^ond bekleed met een Recht tot dezelve, 't welk duurt tot dat de oor-

de Stuur- fpronkelyke fchuld , en de aankleeve van koften voldaan zyn.
«anskunft. 2'oo de Onderdaanen van England eenige depredatiën pleegen tegen

ireemde Kooplieden , hebben de Koningen fteeds Commiffiën uitgegeeven-

om
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om de Delinquanten te flrafFen, en hun voldoening en reflitutie van fcha-
^"'p^J^-

''"

de te doen gceven. ^,j ,g

Doif.&c.

Nu gaan wy over tot de Verhandeling van Armatciirs en Kapers. Wy
behoeven niet te onderzoeken of zy , volgens het Recht der Volkeren

,

wettig zyn; want zoo de Oorlog wettig is, zyn zy 't zekerlyk ook, en de

Schepen en Goedéren der Vyanden mogen al zoo wettig worden genomen

,

als hunne Perfoonen doodgeflaagen. Het gebruik van Kapers, om des

Vyands Koophandel te bederven, is mogelyk niet heel oud; en pyrati-

fcher wyze te oorloogen gelyk de Franfchen doen, is niet zoo gloriryk als-

oorloogen die gevoerd worden met Koningklyke Vlooten : dat zy even-

wel wettig z;yn, kanniemant in twyffel trekken, die de wettigheid van den
Oorlog zeiven erkent ; -want volgens het Jus Gentiwn , is 't voor alle On'
derdaanen wettig de Schepen en Goederen hunner Vyanden te neemen,
en desgelyks hen te dooden ; want naa dat de Oorlog hun is aangekondigd

,

komen zy by de Wet in geene aanmerkinge meer. Onze Rechtsgeleerden

hadden de deftige argumenten die zy hier over bygebragt hebben wel kun-

nen fpaaren; dewyl het van zelf fpreekt, dat, zoo een Vorst zynen On-
derdaanen Last kan geeven om zyne Vyanden te vernielen op allerhande

wyzen zy kunnen, hunne Perfoonen dood te flaan, hunne Huizen en Goe-
deren te bederven en te plunderen, kunnen de Commifliën der Kapers

niet onrechtvaerdig weezen, 't Is evenveel ofde Perfoon die de Commifïïe-

heeft, betaald wordt door den Vorsc, of zich vergenoegt met zyne Soldy

te zoeken in den roof zyner Vyanden; dan of hy ageert, zonder betalinge'

in 't geheel, alleen uit liefde voor zyn Vaderland en getrouwheid aan zy-

nen Souverein. Dat de Oorlog wettig is in een rechtvaerdig gefchil, wordf
van niemant tegen gefproken; en alle middelen om een' Vyand tot re-

den te brengen , die niet met het Recht der Natuur en der Volkeren flry-

den , zyn even wettig. Daarom is het fleeds eene Coflume geweeft , fe-

dert dat de Koophandel van zoo groot een gewigt is geweeft voor de Vors-

ten en Staaten van Europa, in geval van Vrede-Breuk met andere Vors-

ten of Staaten, Con-unifTiën te geeven aan byzondere Menfchen om Sche-

pen van Oorlog uit te ruften op hunne eige koften , en, in plaatfe van be-

talinge, hun verlof te geeven om zoo veel Buit op hunne Vyanden te

maaken als zy kunnen. Doch voor de laatfte A6le des Parlements ten

voordeele van de Kapers waren hunne CommifTiën zoo bepaald, dat zy
krachteloos bevonden werden om het oogmerk dat 'er mede bedoeld was

te bereiken. Deeze Schepen worden genoemd Jrmateurs by de Franfchen,

Kapers by de Hollanders en Privateers by ons; en de Eigenaars of Reeders'

mogen zich niet het minftedeel van hunne Pryzen aanmatigen, voor dat zy

voor goed verklaard zyn. Geen Kaper mag een' Vyand aantaftcn in eene

Neutraale Haven, gelyk de Ridder Kenchnus Digby deed in den Jaare 1629,

aanvallende op de Franfchen onder de befcherming van de Regeeringe van'

Algiers, voor welk beftaan de Effeften der Engelfhen in Tiirkyen gearres--

seexd werden, en bleeven tot dat 'er reparatie gedaan was.
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In 't verleenen van zulke Commiffiën, moet zorg gedraagen worden,

dat 'er zekerheid gegeeven of borg gefteld worde voor de onderhoudinge

der Verbonden met de Vrienden en Bondgenooten der Vorften die dezelve

verleenen. Zoo 'er, naa hiet neemen van den Prys, mishandelingen of

wreedheden gepleegd worden aan de Perfoonen die 'er zich op bevinden
,

was 'er in hec Zee- Traétaat van 1674 tulTchen Karel den lidenen de Staa-

ten Generaal bedongen, dat zulk een Prys vry zoude zyn en ipfo futlo ont-

flagen worden, al was zy wettig genomen; de Kapiteins zouden hunne
Commiffiën quyt, en zy en hun Bootsvolk, daar aan fchuldig, flrafbaar

zyn. Maar eene droevige ondervinding heeft geleerd, dat dit heilzaam

beding en gebruik tuflchen de Engelfchen en Hollanders, niet tot andere

Natiën is overgeHaagen ; want de Franfchen hebben hunne Gevangens ge-

handeld met alle de wreedheid die de moedwil en woede hun konden in-

geeven ; zich noch rechte afkomelingen derzelfde Franfchen toonende die

in den Jaare 1Ó72 de Verëenigde Nederlanden met roof, moord en dood-

flag, verzeld van de yflelykfte wreedheden hebben vervuld; waar van de
nagalm noch in Bodegraven en Zivammerdam klinkt.

Wat nu Contrebande Goederen belangt, neutraale Schepen, inhebbende

Buskruid, Kogels, Degens, en ander Krygstuig-en Voorraad, worden
voor goede Prys gehouden: gelyk ook Geld, Koren, en Schepen, zoo

een Vorst zich niet wel kan verdedigen zonder zulke dingen te onder-

fcheppen. Goederen , dienende tot vermaak en weelde, worden niet gere-

kend onder die welke Prys gemaakt worden. Zoo een gedeelde van de

Carga, door een Kaper genomen, verbode Goederen zyn, en het ander

gedeelte geene verbode, maar zulke die door de noodzakelykheid van den
Oorlog daar voor gehouden kunnen worden, kunnen deeze het Sciup zoo
wel als de Lading doen condemneeren. Zoo een gedeelte der Ladinge
contrebande is, en het ander Hechts voor pleizier, zal het eerfte maar
Prys verklaard worden , en hec Schip en de reft vry worden gegeeven;
maar zoo de geheele Lading Contrebande is, mogen beide Schip en Goe-
deren Prys verklaard worden. Schepen die weigeren de vifitatie te laaten

doen , moeten de fchade , die daar van voortkomt, zelfs draagen : doch zoo
een Kaper moedw-illiglyk eenigen roof of fpoüe pleegt in Schepen van
Vrienden of Neutraalen, of in Schepen van zyne mede-Onderdaanen, zal

hy , naar dat zyne misdaad meer of min zwaar is , met de dood of an-

derfints geftraft worden.

Onze Wetten zeggen niet veel van Kapers, om dat deeze manier van oor-

loogen nieuw is, en niet heel eerlyk ; maar de vJyt die onze Vyanden
toonen in deezen pyratifchen Kryg verpligt ons om onzen Koophandel met
dezelfde vlyc te befchermen, die voor ons Engelfchen van het hoogfte aan-

belang is. Om deeze reden zyn de Kapers door verfcheide Adten onzer Par-

lementen aangemoedigd in de Regeering van wylen onzen Koning, en van
onze tegenwoordige Souvereine,- voornamelyk door eene die in de laatfte

zittingen doorgegaan is , met grooter voorrechten en voordeelen voor de
Kapers dan alle de vorige. Wy zullen 'er den Leezer een kort Begrip van
mededeelen- Kort
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Kort Begrip der AHe tot heter heveiliginge 'uan den

Koophandel deezes Koningkryks^ door Kruis-

fcrs en Con-:oyen.

„ Daar is vaflrgefteld , tot behoedinge der Schepen die tot den Eritfchcn

Koophandel gebriiilit zullen worden, dat, behalven en boven de Oor-

logfchepen voer de Slagördens, enz. 43 Schepen zullen gebruikt worden
tot Kruiilers, namelyk zes van den derden rang, twintig van den vier-

den, dertien van den vyfden, en vier van den zesden; \vaar van 9 in 't

Noord-Ooften , en 3 op de Noord-Weft - Kufl zullen kruiflen, op zulke

poften als door den Lord Hoog- Admiraal van England aangeweezen zul-

len worden, enz. en zy zullen ten minden drie maal 'sjaars gekield en

fchooDgemaakt worden ; en het Boocsvolk deezer Schepen zal op geene

andere mogen verplaatfb worden, dan op Schepen verordend om te

kruiflen.

„ Niets van 't 'gene in deeze kEi& vervat is zal den Lord Hoog-Admi-
raal beletten te ordonneeren dat eenige van gemelde Schepen in Slag-

orden gebruikt worden , in gevai van nood , aan deeze zyde van Kaap
Finijlerre ; maar buiten zulke order zullen zy fleeds dienen tot KruilFers

by Huis , uitgenomen wanneer zy gekield worden.

„ De Lord Hoog- Admiraal zal, voor den 20 Maart 1707, de Commis-
faris van de Scheepsmagt , of een of eenige andere Perfoonen ordonnee-

ren hun verblyf te houden in zulke Plaatfen als haare Majelleit zal be-

veelen , om het opzicht te hebben over alles wat daar betrekkelyk toe

is , en te bezorgen dat zy al het nodige by de hand hebben , als de Sche-

pen door quaad weer genoodzaakt worden in eene Haven in te loopen

;

en zoo draa zy verfteld zyn , zullen zy ze ordonneeren weder in Zee te

fteeken.

„ De Commiflaris van de Scheepsmagt in de Buiten- Havens, enz. zal

acht dagen naa elke vergadering des Parlements aan den Lord Hoog-
Admiraal zenden een verlTag in kolommen gefchikt, van den tyd wan-

neer elk van deeze Schepen uit de Haven gezeild is, wanneer het 'er

in quam, met opcellinge der dagen die het uit geweeft is op zyn pofl;

en een verÜag hoe dikwyl en de tyden op welke het alle jaar gekield is,

de redenen waarom het in de Haven quam, en deredenen en den tyd

van zyn toeven daar; al het welk den beide Huizen desParlements voor-

gelegd zal worden binnen acht dagen naa de byeenkomfl. van elke

zittinge.

„ De Lord Hoog - Admiraal zal voor den 26 Maart 1708 , het gemelde

getal Oorlogfchepcn ordonneeren op de voorgemelde wyze, om voor

KruifTers en Convoyen te dienen aan deeze Zyde van Kaap Finijhne

voor den jaare 1708 en alle volgende Jaaren, zoo lang de Kryg duurt.

Tuflchen den eerllen November en den eerften December zal hy een ge-
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3> lyk getal ordonneeren voor het toekomende Jaar; en zoo 'er eenige

„ genomen worden of vergaan , zal hy andere van denzelfden rang in

„ hunne Plaatfen ordonneeren.

„ Naa den 26 Maartt ijoS , zoo eenig Oorlogfchip , Kaper, enz. door

,, eenig Oorlogfchip van haare Majefteic genomen, en voor Prys ver-

j, klaard wordt, zullen de Officieren en het Bootsvolk van zulk een Schip

„ naa de condemnatie, alleen de eigei-ndom van zulken Prys bezitten, en

„ zy zal ten hunnen behoeve verkoft worden door zulke Perfoonen als de

.5, Commandeurs die de Prys genomen hebben, of het meerendeel van hun.,

,, daar toe zullen aanftellen: En alles zal verdeeld volgens de proportie,

,, die vervat zal weezen in de Proclamatie die haare Majefteic daar over

,, zal doen afkondigen en affigeeren.

,, En zoo haare Majefteic , of de Lord Hoog- Admiraal, eenig zoo ge-

„ nomen en gecondemneerd Schip in haaren dienfh neemt met deszelfs

„ Krygs- en Mondbehoeften, zal het gewaardeerd worden door Waar-

„ deerders aangefteld by haare Majefteic , en een gelyk getal andere,

„ daar toe verkoren door het meerendeel der Officiers die de Prys genomen

„ hebben ; en op de overgave van de waardeeringe en leverantie van hec

„ Schip aan de CommiftarilTen van de Sdaeepsmagt , die een Briefje van

„ de volle waarde zullen geeven binnen veertien dagen te betalen , om
,, verdeeld te worden als voorgemeld.

„ En tot grooter aanmoedinge zal door den Trefaurier der Scheeps-

„ magt betaald worden, op Briefjes, te maaken door de CommifFariilen

„ der Scheepsmagt aan de Officiers, Schiplieden en andere, werkelyk aan

,, boord van het Schip in zulk een A6lie, 5 Ponden-Sterling voor eiken

5, Man die aan boord was, van het Schip zoo genomen in den aanvang

„ des Gevechts; het getal beweezen zynde door den eed van drie of meer

„ Officieren van het genomen Schip, voor den Major van de P'aats daar

„ het opgebragt zal weezen; om welken eed af te neemen , de Major door

,, deezen gemagtigd wordt, die 'er een certificaat van zal geeven, zonder

5, Salaris, te zenden aan de CommilTariflen der Scheepsmagt; en op ver-

„ toninge van dezelve, mitsgaders eene Copy van de condemnatie door

„ het Hooge Admiraliteits-Hof aan de CommiffariiTen der Scheepsmagt,

,, zullen deeze binnen veertien dagen Briefjes voor deeze Premie geeven

^, gericht tot den Trefaurier, die betaald zullen worden, en verdeeld ge-

,, jyk haare Majefteits te doene Proclamatie zal reguleeren en ordon-

„ neeren.

„ De Schepen en Goederen , dus genomen, zullen evenwel niet tolvry

zyn : maar als zulk een Schip en Goederen opgebragt worden in eene
Haven van Groot -Brittanje, zullen zy worden gelost in tegenwoordig-

heid van de Bedienden der Haven , en de Goederen opgeflagen in haare

Majefteits.Pakhuis , met drie Slooten geflooten, en de Collecteur zal

den Sleutel van het eene bewaaren, de Controlleur dien van het andere,
en de derde zal bewaard worden door den Gemagtigde of Agent der

Neeniers, loc dat de .Goederen verkoft zyn. Het zal den Neemers vry-

„ ftaan

r?
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^„ (laan daar Menfchen in te brengen, die ze willen koopen en daarom

^, eerllzien: en als zy verkofc zyn, zullen de Koopers den Tol daarvan

5, moeten betaalen.

„ Dat alle Waardeeringen en Verkoopingen van zulke Goederen en

„ Schepen gedaan zullen worden door Agenten, in gelyken getale benoemd
„ door den Commandeur , Officieren en Scheepsgezelfchap. Zoo de Com-
„ mandeur 'er eenen of twee benoemt , dan zullen de Officiers , daar

,. recht toe hebbende, of de meerderheid , een gelyk getal benoemen , en

„ alle de Scheepsgezellen een diergclyk getal, om de zaaken ten hunnen

„ behoeve waar te neemen , en te verrichten.

„ Naa den Verkoop van zulken Prys , zullen de Agenten openbaare

„ kennis geeven van den dag bertemd tot de betalinge van de aandeelera

,, der Neemeis als voorgemeld,- waar naa, zoo iemants aandeel blyft in

„ de handen der Agenten, toekomende aan de genen die fterven of aan

„ die wegloopen uit den dienll , of niet behoorlyk worden geëifcht binnen

„ drie Jaaren , zuilen zulke overblyvende aandeelen , aan 't Hofpitaal van
„ Gieenwich komen.

,, En de Briefjes die gemaakt zullen worden voor de waarde van zulke

„ Pryzen , in dienst van haare Majefteit genomen , zoo wel als de Brief-

„ jes van voor de Premie , zullen betaalbaar gemaakt v/orden aan de Per-

„ foonen die gefield zullen zyn om de Pryzen te waardeeren en te verkoo»

„ pen; en de aandeelen van de Premiën der Neemers, zoo zy niet be-

„ hoorlyk geëifcht woorden binnen drie Jaaren naa dat 'er openbaare ken-

,. nis van gegeeven zal weezen , zullen desgelyks aan 't Hofpicaal van
,, Greenmch komen.

„ Zoo eenig Commandeur last breekt aan boord , en eenige Goederen
„ oncvreemt of wegneemt uit een Schip zoo genomen, zal hy de drie-

„ voudige waarde der Goederen verbeuren, één derde daar van zal zyn
„ voor het Hofpitaal van Greenwicb , en de andere twee derde voor den Aan-
„ brenger. DeezeAólezal duuren zoo lang als den Oorlog, en niet langer".

K'u moeten wy handelen O'oer Zeeroovers en Zeeroof.

Zeeroovers zyn Lieden die geene Plaats van Refidentie hebben , geenen
Souverein noch Wetten erkennen; en de plicht van alle Vorften, Staaten

en \'olkeren is hun uiterfle befl te doen om die Roof-vogels geheel en al

uit te roeijen , welke men niet moet handelen als andere byzondere Vyan-
den in den Oorlog , maar als Vyanden des Menfchelyken Geflachts , en ge-

meene Plaagen , en Verfboorders van de gemeene Rufi: van alle Menfchen.
Een Zeerover wordt altoos gehouden voor Hojlis humani Generis, en Hu- Llh. 2.

go Grotius zegt in zyne Verhandelinge de ^iire Belli ö* Pacis, Alle Vorften Cap. 20.

mogen de Zeerovers beoorloogen , en zulke die van Zeeroof leeven, fchoon ^^^' *'''

zy aan hunne Heerfchappy niet onderworpen zyn.
't Is waar dat Algiers y Tripoli en Tunis, en eenige andere Steden op de

R r r Barha-



498 ZEE-COSTUMENVAN
Barbaryfche Kufl, bewoond worden alleen door Ongelovigen, 'die door

geene andere middelen dan Zeeroof beftaan. En Schoon , toen hunne
Voorzaaten zich daar eerfl: nederzetteden , die maar een hoop Booswich-

ten, en Onverlaaten waren, van alle Natiën, men niet dienftig oordeelde

hun in den Oorlog de Voorrechten van andere Volkeren , of befchaafde

Maatfchappyen, en Staacen toe te ftaan ; evenwel federt dat zy zich onder

eene formeele Regeeringe en één Hoofd begeeven , en den Grooten Heer
voor hunnen Souverein erkend hebben; hebben de Koningen vzn England

y

zoo wel als andere Staaten en Vorften, plechtige Traftaaten met hun aan-

gegaan.

De Ridder Jan Lawfon floot den fden OSiober 1662 eenen Vrede tus-

fchen Koning Karel den I I^en , onder den naam van den Doorluchtigsten en

Grootmagtigsten Forst , Karel den I I^len door Gods Genade Koning van Groot-

Brittanje, Vrankryk en Ierland, Befchermer des Geloofs , enz. en de Hoog-

Edele , mortroffelyke Heeren Mahomet BaJJa , den Divan van de Edele Stad 'I'u-

nis , Hagge , Mufiapha Dey , Morat Bei , en de rejl der Soldaaten in 'f Koning-

kryk van Tunis. En de Ridder Jan Narborougb floot den 5 Maart 1676
een Traciaat met de Regeeringe van Tripoli, onder den naam van Halil

BaJJa, Ibrahim Dey Jga, den Divan en Regeerders der Edele Stad Tn-poli in

Barbaryen. Schoon de Geleerden der Romeinfcbe Rechten in 't algemeen
ftemmen dat Zeerovers van de folemniteiten van den Oorlog en van 't

Recht van Gezandfchap verdoken zyn ; evenwel als een hoop van dezelve

zich vormt tot eene Sociëteit, zich onderwerpt aan Wetten , en voor een'

Staat erkend zyn , moeten zy naderhand niet meer als Zeerovers gehan-

deld worden , maar als Vyanden , tuffchen welke en Zeerovers een over-
Annal, 3. groot verfchil is. Wy leezen in Tacitus , dat Tacfajinas Gezanten aan 7?-

berius gezonden hebbende, deeze Keizer het zeer euvel opnam, dat een
Verrader, een Zeerover de manieren van eenen Vyand vulgde. Maar in

gevalle men zich op zulke Menfchen kan vertrouwen, mag men hun het

Recht van Gezandfchap toeflaan , gelyk de Vlugtelingen in de Pyreneefcha

Wouden, en de Banditen in /iafö». ^o/ywa» de Grootdadige, den Zeero-

ver BarbaroJJa in zynen dienfl: genomen hebbende, liet d^nFenetiaanen wet-

vènèt
' ^^^ ' ^^^ ^y ^'^"^ voortaan niet meer zouden handelen als een Zeerover maar als

Fol. 91. eenen Inboorling van hunne eige Stad. Volgens het Recht der Folkeren mag
men den Zeerovers geene hulp bieden; en zy kunnen geene van de Rech-

ten van eenen Vyand vorderen.

Alle Schippers mogen wel toezien dat zy zich door die Booswichten niet

laaten bedriegen ; want zoo een Schipper zich door zyne eige dwaasheid

laat verraflen en gevangen neemen van een Zeerover, zyn de Eigenaars

Ad Leg. van het Schip en de Carga niet gehouden tot zyn Losgeld te contribueeren

:

Rhod. de maar zoo een Schipper zich quyt van zynen plicht, en door overmagt en
Jaftu. geweld wordt genomen , moeten de Eigenaars van het Schip en de Lading

contribueeren tot zyn Losgeld ; hy een Slaaf van de Neeraers geworden

zynde onder de verdediginge van het Schip.

Zoo-
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Zoo een Zeerover in een Gevecht wordt overwonnen, behoeft men
geen beding met hun te maaken; maar men moet zich meefter maaken
van Schip en Volk, en over deeze laatfte terflond recht doen : en tot dit

einde behoeft men ze niet op te brengen in eenige Haven ; men raag ze

terflond ftraffen, en ze aan de nokken van de groote Raa ophangen.

En zoo de Neemers dezelve opbrengen in eenige Haven , en de Rech- Leg. Etm.
ter van de Plaats weigert hen te recht te flellen , of dat de Neemers de ^- ^"°'*

langwyligheid der rechtspleegingen niet kunnen afwachten, zonder fchade
'°'^^"^'

of gevaar, mogen de Neemers dezelve volgens het Recht der Natuur
doen executeeren. Dus vervolgde Cajiis Ce/ar , maar een byzonder Man ?'"'• i«

zynde , de Rovers, die hem voorheen genomen en beftolen hadden; en ^*^"

hun met een genoegfaara getal Schepen opgekomen zynde, tafte hy de
hunne aan, en vernielde en verbrandde ze. De Manfchap voor den Pro-

conful gebragt zynde om Recht te doen , verwaarloosde deeze zulks ; maar
Cefar deed ze zelf ophangen , niet als Vyanden van de Romeinen, maar van
't gantfche Menfchelyke GeÓacht.

Men heeft getwist of iemant die een' Zeerover Rantfoen belooft , on-
recht doet zoo hy 't niet betaalt : het algemeen gevoelen van 't Romeinfche
Recht is dat het Recht der JVapenen aan geene Zeerovers kan medegedeeld
worden, en dat zy geen recht hebben op de Privilegiën die wettige Vyan-
den kunnen vorderen in 't gevangen neemen van malkander. Andere
zeggen dat een Zeerover eene wettige Bezitting kan hebben , en dat men
hem, zoo hem ongelyk gedaan wordt, niet kan beletten of weigeren toe-

vlugt tot het Recht te neemen; want een wettig gedrag aanneemende,
onderwerpt hy zich aan de Magiftraat, en toont zich gehoorzaam aan de
Wetten , als hy Recht vordert. Daar en boven wordt het Recht , dat men
hem laat wedervaaren , niet gedaan uit liefde voor den Zeerover , maar uic

haat voor het onrecht dat hem gedaan is. Augujius Cefar opQnil^keenenVYjs
van tien Seilertiën beloofd hebbende aan den genen die hem den Spaan-

fchen Zeerover Coracetes zoude leveren, quam deeze, daar kennis van ge-
kreegen hebbende, zich zelven vrywillig in 's Keizers handen flellen ; de
beloofde Premie eifchende. Eenige van de Staatsdienaars wilden hem lie-

ver opgehangen dan beloond hebben : maar Aiguftiis oordeelde dat men
heni het beloofde moefi: betaalen, en dat anderfints de openbaare Trouw
gefchonden zoude zyn. En 't is net het zelfde zoo een Schipper eenen
Zeerover onder Eedé belooft, hem een zeker Rantfoen te zullen betaalen;
zoo hy die belofte niet nakomt, is hy aan rrieinëedigheid fchuldig: want
fchoon de Zeerover geene Wetten erkent noch volgt, is de heiligheid van
den eed daarom dezelfde.

Wy hebben in England verfcheide Statnuten tegen EngeJfchen die Zeeroof
pleegen tegen de Onderdaanen van eenigen Staat of Vorst in Vriendfchap
met onzen Koning en de Kroon van England leevende ; en inzonderheid
inde 28fle' van Henrik 8. die 't Felony , of des doods waardig maakt,
voor alle Vreemdelingen, Onderdaanen van eenen Vorst of Staat in vriend-

R r r 2 fchap
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Ichap met de Kroon van England zynde , Zeeroof te pleegen tegen de

Schepen en Goederen der Engelfchen.

Zoo de Onderdaanen van eenigen Vorfb, in vriendfchap met de Kroon

van England zynde ,
gezamentlyk met Engelfchen Zeeroof pleegen aan boord

van een Engelfcb Schip , zullen de laatfte berecht worden volgens de StatuU'

ten , maar de Vreemdelingen door een Krygsraad ^ en dienvolgens worden

gevonnist..

Zeeroveryen gepleegd in de Brhfche Zeen door de Onderdaanen van

eenigen Vorst of Staat, in vriendfchap zynde met de Kroon van England,

zyn eigentlyk en alleen ftrafbaar door dezelve ; want de Koningen van

England hebben JJlnd Regimen DufJiinii met uitfluitinge van den Franfchen

Koning , en alle andere Vorften der Aarde.

Zoo een Zeerover, een Schip attacqueerende, een van 't Bootsvolk

dood, zyn hy en alle die zich op zyn Schip bevinden, Frincipaalen in dien

doodflag, zoo 'tLand-Recht Jurisdiftie over de Zaak heeft: doch zoo zy

door 't Zee- Recht geoordeeld moet worden, indien de Partyen bekend

zyn , zullen de genen die de wonden toegebragt hebben alleen Frincipaa-

len en de reft Acceflbren weezen.

Zoo een Spanjaard in de volle Zee een Franfchman neemt, hunne beide

Vorften met de Kroon van England in vriendfchap zynde, en 't Schip in

eene Engelfche Haven wordt opgebragt , kan de Franfchman criminaliter

procedeeren tegen den Spanjaard om hem te doen flralFen , en civiliter toe

reftitutie van zyn Schip ; maar zoo 't Schip gebragt wordt infra Presjidia

van den Vorst, door wiens Onderdaanen hetzelve genomen v/as, kan 'er

geen civil Proces over vallen ; en 't is twyffelachtig of 'er wel eenig cri-

mineel Proces plaats kan hebben , maar de Franfchman moet zich begeeven

naar het eigen Land der Neemeri, of daar zy 't Schip opgebragt hebben,

en daar Procedeeren. Want in alle gevallen als een Schip door Kapers of

Brieven van Marque genomen wordt, zoo het niet gebragt is infra Prafidia

van den Vorst of Staat door wiens Onderd;wnen het genomen was; zyn

de Eigenaars niet ontbloot van hunnen Eigendom maar zy kunnen hun

Schip re-faifeeren of herneemen overal daar zy het vinden.

Zoo een Schipper zyn Schip in de verordende Haven brengt, en 'er na-

derhand een Baal of Pak Koopmanfchappen uitneemt , is het zoo veel als

Zeeroof: Het is desgelyks zoo veel als Zeeroof, zoo iemant een Schipper

doet zweeren hem eene zekere Somme voor zyne Redemptie te betaalen

,

zoo 'er volgens de Romeinfche Rechten geene Neeming is. Volgens ons

Land-Recht moet 'er eene werkelyke Neeming zyn.

Het is zoo veel als Zeeroof zoo iemant een Schip befleelt, terwyl he&

Scheepsvolk met de Boot aan deWal is. Zoo een Schip in nood een ander

aantafl en 'er eenige Leevensmiddelen, Ankers of Zeilen uitneemt, is-

zulks geen Zeeroof, Cvoornamelyk zoo 't ander Schip dezelve kan müTen)

maar dan moet de Party alles met gereed geld betaalen , of ten minften

een Briefje geeven, te betaalen binnen vier Maanden, zoo 't aan deeze-

zy_d5--
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zyde van de Straat van Gibraltar isj zoo aan gene zyde, binnen twaalf

Maanden.
Een Zeerover verfcheide Goederen genomen hebbende uit verfcheide

Schepen, en naderhand, eenander Schip aantaftende , zelf genomen wordt;
behoort in zulken geval de Prys volkomen aan de Neemers, uitgenomen
het gene zy voor den Admiraal moeten verantwoorden, die, zoo hy wil,

de Goederen van de Mede-Onderdaanen der Neemers kan wederge'even

,

en zelfs die der Onderdaanen van een' Prins of Staat, die in Verbond en
Vriendfchap met zyn eigen Souverein is, mies dat zy de koflen en fchaden
der Neemers, en al wat hun verder in alle redelykheid toegekend zal wor-
den, betaalen.

Zoo een Koopman zyne Goederen op Zee verliest door Zeeroof of 27 E. 3;

Storm (geen Schipbreuk geleeden hebbende) en zy naderhand aan Land Cap. 13.

komen dryven , zoo hy bewyzen kan dat het zyne Goederen zyn , zullen zy
hem wedergegeeven worden in alle Plaatfen der Domeinen van de Kroon,
door zyne Majcfteits Officieren, en in andere Plaatfen door derzelver Hee-
ren en hunne Officieren.

Zoo een Zeerover Goederen deelt op Zee, en dezelve verkoopt, is de
Eigendom daar door niet veranderd, niet meer dan of een Dief dezelve op
het Land had geflolen; weike PFet zeer naa overeenkomt met de Jttifche Sigon.de

Wet de Ufu Capioncy by welke geeue praefcriptie over geftole Goederen JureRom.

kon gaan. ^•^* '•• ^^^

Onze Wet -Boeken zyn vol voorbeelden van deezen aart. Crimineele
zaaken waren voorheen door het Land-Pvecht niet ftrafbaar in Zeerovers,
gelyk blykt uit de Statuut van 28 Henr. 8. cap. 15.* maar zy werden ge-
oordeeld door de Adrairaliceit volgens de Romeinfche Rechten ; maar uit

kracht van de gemelde Actn wordt 'er nu informatie van genomen, pleidooi
over gehoord en de Zaaken uitgeweezen volgens het Land-Recht , als of
de misdaad op het Land gepleegd ware, Stat. 11. ^ 12. cap. 7. AUe Zee-
roof, Felony en Dievery gepleegd op Zee , of in eenige Haven, Revier,
Kreek of Plaats daar de /.dma-aal Jurisdiftie heeft, kunnen geoordeeld
worden op Zee, of op het Land in eene van zyne Majelleits Plantaadjen,
Volkplantingen of Eilanden, enz. door CommiiTarifien , daar toe aangefteli
by Commiffie onder het Groot Zegel van England, of het Zegel der Ad-
miraliteit; welke CommifTarifTen zulke Misdoenders gevangen mogen zet-

ten , en een Admiraliteits Rechtbank daar over fpannen die ten minften uit
zeven Perfoonen moet beflaan; by gebrek van zeven mogen de drie Com-
miffariffen andere daar by neemen , en deeze Rechters hebben magt vaa
Leeven en Dood , Have en Goederen.

Zoo een ingeboren Engelfchman , of een Denizen van England, roof
pleegt op eene van haare Majefteits Onderdaanen op Zee, onder den dek-

mantel

* Mich. 13. Jac. in B. R. Sir Rich, Bingleis Café i. RoIIs Abridg. Fol. 530. Gioti-
de Jure Bdli & Pacis. Lib. 3. c, p.
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mantel van eene Commiffie van ecnigen vreemden Vorst of Staat, dat is

Ze eroof.

Zoo eenig Schipper of Bootsgezel een Zeerover wordt, of zyn Schip

overgeeft aan Zeerovers, of famcnfpant om het over te geeven, of met

het Schip doorgaat, of een geweldige hand op zynen Commandeur legt,

of muitery in 't Schip poogt te verwekken , dat is Zeeroof , en zal als zo-

danig geflraft worden.

Door eene Aéle gepaiïeerd in de Regeeringe van IViIlem d&n lll'^en zul-

len alle Perfoonen, die naa den 28 September 1700, eenigen Zeerover zul-

len in Zee brengen (of zulk een Zeerover hulpe of byfland doen) Roof
pleegende te Lande of ter Zee, of zulk een' Zeerover verbergen , of eenig

piratice genomen Schip of Goederen ontvangen , veroordeeld worden als

Accelforen aan Zeeroof en als Principaalen ftrafFe lyden, volgens de Sta-

tuut van 28 Henr. 8. welke by gemelde ASte verklaard wordt in kracht en

vigueur te zyn.

Eenig Schip zich tegen Zeerovers wel verdedigd hebbende, zoo eenige

van de Officieren gedood of gequetll zyn , zal de Rechter der Admiraliteit

of zyn Gefurrogeerde te Londen, of de Major of voornaamfte Officier in

de buiten Havens, geaffifleerd van vier deftige Kooplieden, gerechtelyk,

onder het Gezag van 't gemelde Gerechtshof, mogen neemen en heifen

van de Eigenaars of Reeders van zulk een Schip en Goederen eene Somme
niet exedeerende twee ten honderd van de waarde van de Huur, Schip en

Goederen dus verdedigd , om uitgedeeld te worden onder de Officiers en

Bootsgezellen van zulk een Schip , mitsgaders onder de Weduwen en Kin-

deren der gefneuvelden.

Elke Schipper of Kapitein zal , in de Haven daar de Gages betaald moeten
worden, 10 Ponden -Sterling voor een Schip van 100 Ton, en 15 voor

een Schip van grooter Dragt betaalen , aan den eerfhen Ontdekker van een

complot om het Schip af te loopen, ofte vernielen.

Alle Zeelieden, Officieren en Matroozen, die 't Schip verlaaten daafzy

voor de geheele Reize op gehuurd zyn, verbeuren hunne Wedden.
Zoo een Schipper van een Koopvaarder, naa den 29 September 1700,

terwyl een Man buiten 't Schip is hem dwingt aan de Wal te blyven, of

hem opzetrelyk achterlaat, of weigert al zyne Manfchap weder c'huis te

brengen die in ftaat zyn om te retourneeren , zal hy drie maanden gevan-

gen zitten. Deeze Statuut is gemaakt in Koning fVtlkms Regeeringe,

maar de tyd dat hy in kracht moest blyven is airede verllreekenj gdyk in 't

vervolg gezegd zal worden.

De Statuut van 28 Henr. 8. verandert de misdaad van Zeeroof niet,

noch maakt ze tot Felony , maar laat ze zoo als zy van te voren was.

Felony geeft door het Roomfche Recht flechts een middel aan de hand om
'er volgens het Land- Recht over te oordeelen, en infligeert de doodftraf,

als of de Overtreedcrs overtuigd waren van Felony op het Land gepleegd.

ïn de Eefchuldiginge moec gemeld worden dat het Feit gepleegd is /?//ier

ahum
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aJtum Mare, in de volle Zee. Een Pardon voor alle Felonyen flrekc zich

niet uit tot deeze, 't en zy in 't byzonder genoemd ; fchoon de Misdadi-

ger Have en Goed verbeurt, heeft 'er evenwel geene Bloed-fmet plaats.

Geene AccefToren tot deeze Misdaad kannen door deeze Statuut geoor-

deeld worden; maar men moet ze berechten volgens het Roomfcbe Recht.

De Clerefy wordt tot de beoordeelinge van de Overireeders deezes Statuuts

niet toegelaaten.

Alle Havens, niet alleen de Stad, maar het Water is infra corpus Comi-

tattif , en daar ftaat het Land-Recht boven. Zoo 'er een Diefftal gepleegd

wordt in eene Kreek of Haven , meent men dat 'er de Clerefy over kan
zitten volgens de Statuut van 28 Henr. 8, Doch zoo 'er een Zeeroof ge-

fchied op de volle Zee wordt de Clerefy 'er niet over geroepen : en mis-

fchien ook niet over Roof, gepleegd op groote Revieren, die aangemerkt
kunnen worden als groote Wegen in 't Koningkryk: en dus werd 'er ver-

ftaan in de Zaak van Hyde, die op een' nacht met eenige Perfoonen in

eene Boot op den Teetns gekomen , onder den dekmantel van Pres - Mees-
ters , in het Schip gingen van eenen Kapitein Slue en het beftalen , nader-

hand gevat en voor de Ohl-Baüy te recht gefield , 22 c. 2. werd hy op ad-

vys van het meerendecl der Rechters daar tegenwoordig aan de Clerefy

geweigerd ; en op dezelfde wyze werd het begreepen by den Ridder Lionel

Jenkins en de reft van de Rechters.

Zoo icmant een Roof op Zee pleegt, en de Goederen in een Graaffchap
van Enghnd hxtv^gt , kan hy op de Statuut niet befchuldigd worden, om
dat de oorfprongkelyke neeming geene Felony was, daar het Land-Recht
Kennis van nam.
Zoo tegen een Man, gevat op vermoeden van Zeeroof, een Brief van

befchuldiginge wordt ingeleverd, en de Jury beOuiten tot een Ignoramus*,

en het Admiraliteits-Hof hem niet wil ontilaan, zal de Konings - Bank een

Habeas Corpus verleenen, en hem of ontflaan, of borg doen flellen; maar
zoo 't Hof vermoed dat hy fchuldig is, zullen zy hem mifTchien weder
doen haaien: Want als de Admiraliteit een' wettigen grond heeft, zullende
Hooger Rechtbanken zich niet fleeken in haare zaaken, zonder wel onder-
rechtte zyn. Zoo het Admiraliteits-Hof de Reden van de Statuut van Li-

mitatie verwerpt , zal 'er eene Prohibitie verleend worden , en 't zelfde kan
gefchieden als zy de Reden aanneemen , maar volgens dezelve niet willen

fententieeren.

Zoo iemant over Zeeroof gevangen zit , en een ander hem behulpfaam
is om te ontkomen, fchoon deeze misdaad op het Land gepleegd is, kan
de Admiraliteit deezen Delinquant te recht ftellen als Acc^oir tot den Zee-
roof, Jurisdiftie hebbende over den Principaal.

Doch zoo een Gevangen ontzet wordt uit de handen van één' haarer

Dienaa-

* Dit woord wordt gebruikt in England als de Jury (of gezwoore Rechters) weigerea
ie StukJiea van befchuldiginge te ontvangen.

9 E. 4. 28.
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Telverton Dienaaren, kunnen zy de Zaak flechts onderzoeken, maar niet crimineel

Scandin^^s*
tegen den Delinquanc prucedeeren. Oudcyds wanneer Koop- en Zee-

Zaak. Har- lieden op Zee beroofd werden van hunne Goederen
,
gaf de Koning ge-

riflbn n. meenlyk Commiflièn onder 't Groot-Zegel van England, om informatie van
R. Stiles zulke Depredatiën en Roveryen te neemen volgens de Wetten der Zee en

der KoopYitiden
,
fecundiim Lcgem ^ Coiifuetudinem y^nglia

, fecundum Legem
Marcatoriam S Legem Maritimam; en 't is in deezen tyd gebruikeiyk Zee-

rovers door zulke zonderlinge Commiffiën te recht te fleüen.

Schoon het zeker is dat , onder eenig voorvvendfel , hoedanig het ook

moge weezen, de Schepen en Vaartuigen van de Ondtrdaanen van eeni-

gen Vorst of Staat, in vriendfdiap zynde met de Kroon van England te

neemen, rechte Zeeroof is; kunnen echter de omflandigheden de zaak

veranderen, en zoo werd 'er geoordeeld in de Zaak van Carcm, denzelfden

Man wien de Brkven van Maique in deeze Verhindeling ingelafcht , ver-

leend waren met Turner : maar Caicw magtigde, buiten Turner, verfchei-

de Perfoonen om die Brieven van Reprcfaille ter uitvoeringe te ftelien ; en

deeze het dienvolgens gedaan hebbende naa dat die Brieven door het '1'rac-

taat van Breda vernietigd, by afkondiging ingetrokken, en onder het

Groot-Zegel van England buiten effeft gefteld waren, werden die Perfoo-

nen als Zeerovers aangeklaagd. Echter vermit." zulks niet kon gehouden

worden voor eene felonieufe en piratifche Spolie, maar gedaan was uit

hoofde van eene Mjudkatie , en dat zy door den Kapitein en zyn Boots-

volk niet gedaan was animo depradandi, fchoon zy 'er geene magt of au-

thoriteit toe hadden , werden zy vrygekend.

In de naafte Plaats zullen wy hier invoegen de manier die haare Maje-

fleitsOorlogfchepenen Kapers moeten houden, in 't examen en bewaaringe

van Gevangens gemaakt aan boord van Kapers en Zeerovers , enz. volgens

een Bevel van den Raad, in de Regeeringe van wykn Koning JVillem den

lilden, den 3 February 1694, 't welk door een bevel van zyne Koning-

klyke Hoogheid bekrachtigd is.

Dt
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De Manier waar te neemen door de Commandeurs van haare

Majejleits Oorlogfchepen en Kapers ^ in V examineeren en

be-ivaaren van Gevangens y gemaakt a<in boord van Kapen
en Zeerovers.

Vermits het vrylen zyne Majefteit behaagd heeft, by zyne Bevelen, ge-
geeven in zynen Raad, gedagtekend den 3 February 1694.. te ordonneeren
dat verfcheide volgende Particulariteiten flipt onderhouden zouden wor-
den door zyne Oorlogfchepen en Kapers, tot gemakkelyker en ligter over-

tuiginge van Verraders en Zeerovers, zyne Majefteits Onderdaanen zyn-
de, genomen in Kapers den Vyand toebehoorende ,- word gyl. derhalven
verzocht en geordonneerd alle mogelyke zorg te draagen dat zy behoorlyk
achtervolgd en nagekomen worden.

I. Wanneer gy een' vyandlyken Kaper zult neemen , zult gy vlytig on-

derzoeken alle Gevangens welke gy zult vermoeden Engelfche , Schotten of
Ieren te weezen, zoo draa zy genomen zullen zyn ,• en dat de genen die

faun Vaderland bekennen hunne Naamen of Merken onder hun Examen
zullen zetten , in tegenwoordigheid van Getuigen.

I I. Zoo 'er eenige Perfooneh aan Boord zyn , het zy onder 't Scheeps-

volk, of onder de Gevangens, die iets weeten te zeggen van de Geboorte-
Plaats, of gewoon Verblyf van eenige Gevangens, of van hunne Maag-
fchap, zult gy hunne Verklaring doen opfchryven en door hen onderte-

kenen ; en de Plaats daar zulke Getuigen zich gemeenlyk ophouden , als zy

aan de Wal zyn , in de Verklaringe doen opfchryven.

III. Gy zultfpeciale zorg draagen om drie of vier van uw Scheepsvolk

uit te kiezen die gy bequaamst zulc oordeelen , en hun beveelen zonderlin-

ge acht te geeven op de Gevangens die bekennen zullen dat zy in haare

Majefteits Staaten zyn geboren , of daar van verdacht zullen weezen door
hunne fpraak, of eenige andere tekens of omftandigheden , ten einde zy
in flaat zyn om voor het Gerecht pofityf te zeggen , dat die Gevangens
gemaakt zyn in zulk een Schip , op zulk een Plaats en wyze als het Geval
zal gebeuren ; en hun ordonneeren eenige Aantekeningen te houden wegens
de naamen der Gevangens, en wegens de omllandigheden , tot behulp

hunner gehcugenifle.

IV. Wanneer gy eenigen Kaper neemt van den Vyand, moet gy voor-

al zorg draagen om u van de Papieren te verzekeren , en inzonderheid van
de Commiffie, en de Lyfl: van de naamen des Scheepsvolks; en dat drie

of vier van uw Bootsvolk zonderlinge acht geeven op die Commiffie en

S s s Papie-
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Papieren , en op het neemen en overleveren derzeke , en 'er hunne Mer-

ken op zetten , op dat zy , als het te paffe komt , kunnen verklaaren , dat

het dezelfde Papieren zyn: En gy zult, zoo draa zulks kan gefchieden,

de gemelde Papieren overgeeven aan den Rechter van het Admiraliteits-

Hof in DoRors-Commons.

V. Gy zult desgelyks zonderlinge zorg draagen,_dat de Gevangens,

welke vermoed of bevonden zullen worden haare Majefteits Onderdaanen

te zyn , aan de Wal gezet worden zoo dicht by de Haven van Londen als

voegly'k kan gefchieden , en dat zy , zonder toe te laaten dat zy mee iemant

fpreeken, terftond gebragt worden voor de Magiftraat om verhoord te

worden, mitsgaders drie of vier van uw Bootsvolk, ten dien einde door

u verkoozen ; en dat die Magiftraat onder eede de Getuigen hoort , aan-

gaande de Tyd, Plaats, en Geboorte of Maagfchap, der Gevangens,

hunne Woonplaats, of andere omftandigheden waar uit te vermoeden is

dat zy Onderdaanen van haare Majefteit zyn ; en dat de gemelde Verho-

ringen door de Getuigen getekend worden; en dat de Gevangens elk af-

zonderlyk verhoord worden , om het Land hunner Geboorte uit hun te ont-

dekken; en dat zy in 't byzonder zeggen waar zy zich opgehouden en ge-

woond hebben zoo veele Jaaren lang als de Magiftraat dienftig zal vmden

totontdekkinge; en dat, zoo zy weigeren te antwoorden , of hunne De-

claratie te ondertekenen , dezelve door de Magiflraat gecertificeerd worde

,

gelyk ook welke taal zy fpraaken.

VI. In gevalle gy, een Kaper neemende
,

geene Commiffie by hem

vindt, zult gy al het Scheepsvolk voor de Magiflraat doen brengen, zoo

draa als zy aan de Wal gebragt zyn, met zulke Getuigen als gy dienflig

zult vinden , die de wyze der Neeminge kunnen verhaalen , en verklaaren

dat het dezelve Gevangens zyn , en dat het genomen Schip op zulk cene

wyze gewapend was ; en dat daar op alle Gevangens vafl gezet zullen wor-

den als Zeerovers.

VII. Dat in alle verhoringen uitgedrukt worde of 'er gevochten is of

niet, enzoojaa, op welke manier; en gy zult bezorgen, dat alle verho-

ringen, zonder onderfcheid, terftond aan 't Admiraliteits - Hof gezon-

den worden.

Schoon het belang , zoo wel als de eere van alle Vorften , ontwyffelbaar

ie uitroeying van alle Zeerovers eifcht, en dat zy niet toelaaten dat zy

eenig verblyf, fchuilplaats of wyk vinden binnen de uitgeftrektheid hun-

ner Staaten ; hebben evenwel de Franjcbe Admiraals , hunne hulp in den

laatften Oorlog, dienflig vindende tot hunne onderneemingen in de JVeft-

Indien, en inzonderheid de Baron de Fo'mti, in zyne Expeditie tegen Car-

ihagena, tol eeuwige fchande en onëere hunner Wapenen , een doemwaardig
en
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en verfoeyelyk Verbond aangegaan en den roof verdeeld met die gemeenc
Vyanden des Menfchelyken geflachts ; in plaatfe dat de Engetfcben tot

hunnen onvergangkelyken roem , lleeds overgroote koften gedaan hebben

om deeze ontmenfchte Deugnieten onder te brengen , die de pest zyn van

alle Maatfchappyen , en de grootfle plaagen van allen handel en wandei.

Ik hebbe zelf, geduurende den laatften Vrede , verfcheide van die trouwe-

looze Engelfchen gezien , welke , in onze Reizen naar de Weji-Indiën , van
onze Oorlog- en Koopvaardy-Schepen gedeferteerd zynde , zich daar voeg-

den by andere Vagebonden en Schelmen van alle Natiën , die zy 'er von-

den , en dus een overgroot getal onzer Kooplieden bedurven , door het

neemen en plunderen hunner Schepen , en dikwyl de arme Bootsgezellen

,

die ongelukkiglyk in hunne handen vielen , op de allerbarbaarfte en wreed-

fte wyze handelden, fchoon zy van te voren in dezelfde hoedanigheid had-

den gediend , en nu in veel erger qualiteit dienden.

IX. HOOFDSTUK.
Eenige korte Aanmerkingen over eene Clauful in de laatjlc

J.de des Parlement5, otn te difpenfeeren mn een gedeelic

der Navigatie-Aüe geduurende deezen Oorlog.

DUS uit onze geroemdfte Wet-Boeken , en andere, de Verhaalen en Plaat-

fen getoogen hebbende , die ik de bequaamfte oordeelde tot myn te-

genwoordig Onderwerp ; zal ik hier niet treeden
,
gelyk myn eerfte voornee-

men was , tot een breedvoerig onderzoek van den tegenwoordigen flaac

en beftier onzer Scheepsmagt, noch afkomen tot eene byzondere Optel-

linge van alle voordeelige veranderingen , die 'er in te maaken zouden
zyn : maar het gene ik in 't byzonder te zeggen hebbe van de Engelfche

Scheepsmagt , fpaaren tot een Aanhangsel, waar mede ik deeze Ver-
handeling denk te fluiten. Ik zal alleen ter loops zeggen, dat myn nede-

rig gevoelen is, dat wy tot hier toe niet wel en zelfs zeer flecht geflaagd

hebben in de middelen by de hand genomen tot verbeteringe van den
Koophandel en Zeevaart in 't algemeen ; en byzonderlyker tot verbeteringe

van de Koningklyke Scheepsmagt , fchoon het zeer zeker is dat de magc
en de glorie der Engelfche Natie daar in beflaat.

En ik geloove niet dat ik gelaakt zal worden by Lieden van verftand en
die denken , als ik zegge dat de Navigatie -A£le zelf zeer gebrekkig is in

verfcheide Stukken , en dat eenige Claufuls van dezelve fchadelyk en be-

derflyk zyn voor het Belang van England, en voornamelyk die welke ge-

biedt dat de Schipper en drie vierde van 't Bootsvolk van alle Schepen

,

S s s 2 zekere
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zekere Waaren in £«g/fl«i brengende, Engelfchen moeten weezen ; en vol-

gens myne gedachten heeft het laatfte Parlement wyffelyk van een gedeel-

te van die A6le gedifpenfeerd ; en toegeftaan dat de helft van de Boots-

gezellen , op Engelfche Koopvaardy - Schepen vaarende , Vreemdelingen

mogen weezen , volgens de volgende Claufui van eene Afte
,
gemaakt in

de laatfte Zittingen.

En vermits , volgens de Wetten , mi in vigueur , de Vaart van Schepen en

Vaartuigen, in verfcheide gevallen, eifcht dat de Schipper en ten minflen drie

vierde van het Scheepsvolk Engelfchen moeten weezen op verfcheide Boeten en

Confifcatiën daar in vervat : en vermits een groot getal Matroozen gebruikt wor-

den in haare Majejleits dienst om de Koningklyke Scheepsmagt te bemannen , zo-

danig daf het noodzakelyk wordt
,
geduurende den tegenwoordigen Oorlog van de

gemelde Wetten te difpenfeeren , en een grooter aantal Vreemdelingen en uit-

heemfch Bootsvolk toe te ftaan totvoortzettinge van den Koophandel : Wordt derhal-

ven vajlgejteld, door de voorgemelde Authoriteit, dat geduurende den tegenwoor-

digen Oorlog , en niet langer , het getal en proportie van Bootsgezellen op Engel- •

fche Schepen vaarende y welke door de Wetten, nu in vigueur , bepaald zyn aan

den Schipper en ten minflen drie vierde van 't Bootsvolk, die Engelfchen moeten

weezen , verminderd zal worden tot den Schipper en ten minften de helft Engel-

fche Bootsgezellen : en dat het derhalven geoorloofd zal weezen voor den Reeder

of Reeders van zidke Schepen of Vaartuigen dezelve te bemannen met Scheepsvolk

waar van de Schipper en ten minflen de helft der Matroozen Engelfchen moeten

weezen , zonder incurreetinge van eenige Boete of Confifcatie als zy dit doen , en zon-

der de Goederen en Koopmanfchappen , in zulke Schepen gelaaden , te onderwerpen

aan eenige andere Tollen, Rechten of Betalingen dan zy zouden moeten betaalen

in geval die Schepen of Vaartuigen hadden bevaaren geworden door een Schipper

en drie vierde van het Bootsvolk Engelfchen zynde: niet tegenflaande alle Wetten

of Statuuten daar mede flrydig.

Het ware te wenfchen dat deeze Claufui niet alleen mogte duuren zoo
lang als deeze Oorlog, maar dat zy perpetueel ware. Want fchoon het

waar is, dat het een weezendlyk nadeel voor England zoude weezen, toe

te laaten dat Vreemde Kooplieden
,

'Schippers en Matroozen zich verryken

by den Engelfchen Koophandel , indien het gene zy wonnen uit England

ging; is 't in tegendeel klaar, dat, vermits onze Zeemagt de voornaamfte
defenfie van ons Land is, hoe talryker de Bootsgzellen zyn, hoe flerker

de Natie is; en 't eenigfte middel om 't getal der Bootsgezellen te vermeer-

deren, is de Vreemdelingen aan te moedigen om, zich in onzen dienst te

begeeven»

Dit zou niet nadeelig voor de Natie kunnen zyn, maar in tegendeel

van een merkelyk voordeel weezen j om dat,

Esrflelyk, door vreemde Matroozen in onzen dienst aan te neenien, wy
de
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de f-erkte van andere Natiën verminderen , en de onze op de allerklaayfte

wyze vermeerdejen.

Ten Tweeden. Wy verminderen de Confumptie van andere Natiën t'huiSj

en vermeerderen de onze op de allervoordeeligfte wyze.

Het zou zeer flaaiuv zyn tegen te werpen, dat Vreemdelingen, in on«
zen dienst zynde , ons geld in den zak zullen fteeken , en onze eige Ma-
troozen verarmen : Dit zou in der daad waar zyn , zoo wy toelieten dat de
Engelfche Koophandel met vreemde Schepen en Vaartuigen gedreeven
wierde, of door Schepen niet toebehoorende aan Reeders en Schippers
in England refideerende: maar zoo lang de Reeders en Schippers Èngel-

fchen zyn , en hun verblyf in England houden , ligt 'er weinig aan gelee-

gen wat de Matroozen zyn ; en al waren deeze werkelyk in eenig vreemd
Land gezeten, zouden zy geene groote Sommen uit ons Land fleepezi, en-

by gevolg ons geen groot nadeel toebrengen : Want

Eerjielyk, zyn weinige Matroozen zulke goede Huishouders datzy veel

van hunne Wedden overhouden.
:

,.

Ten fjieeden. Daar de Matroozen aanmoediging vinden , zullen zy bly-

ven, het mag weezen waar het wil,- en zoo de aanmoediging, die zy in

England vinden , hen nodigt om hun verblyf hier te komen neeraen, heb^

ben wy een dubbel voordeel.

Eerjielyk Hebben wy het voordeel van hunnen arbeid , dat is te zeggeii

van het gene zy met hunnen arbeid verdienen : En

Ten tweeden i Het voordeel van hunnen dienst, waar door onzen kracht
en fterkte vermeerderd worden , en de openbaare veiligheid gefecureerd.

Doch men houde dit hier maar voor terloops gezegd. Ik zal 'er my
breeder over uitlaaten in 't voorgemelde Aanhangzelt daar het beter in za.1

voegen.

Sss 3 X HOOFDJ



$jQ, TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL

X. HOOFDSTUK.
Bevattende eene kenrige en authentique Ferzameling van alle

de voornaamjle Tradaaten^ gejlooten federt het Jaarióoo
tujjchen de Forjlen, Staaten en Souvereinen van Europa,
en andere deelen der Wa e r e l d , raakende den Koophandel

en de Zeevaart.

IN de voorgaande Bladen eene genoegfaame Verhandeling gegeeven
hebbende van de Heerfchappy en Rechten der Zee in 't algemeen

;

en myn nedrig gevoelen aangaande zommige byzondere Stukken , betrek-

kelyk tot de Engelfche Scheepsmagt , vrymoediglyk gezegd hebbende

;

hebbe ik nut en dienllig geoordeeld daar op te doen volgen eene echte

Verzameling van alle de voornaamfte Traftaaten van Koophandel en Zee-

vaart, geflooten federt het begin der voorgaande Eeiiwe; welke hiftorifch

en authentyk zynde , twyfFel ik niet of zy zullen mee vermaak, en niet zon-

der nut geleezen worden.
Het eerfte Stuk van deezen aart dat voorkomt , is dat gedenkwaardig

Verbond in 't welk de Staaten - Generaal der Vereenigde Nederlanden in

den Taare i(Ji3, traden met de Republyk van Litbeck; 't welk plegtiglyk

werd bekrachtigd en beveftigd ontrent twee Jaaren en acht maanden daar

naa, en geflerkt door de Acceffie van de meefte andere Hanfe-Stedetii ze-

kerlyk by de volgende gelegendheid.

De Koning van Denemarken eenigen tyd te voren zwaare belaftingen

gelegd hebbende op hunne Schepen door de Zond vaarende, vonden zy
die nieuwe Tollen niet weinig fchadelyk voor hunnen Koophandel en Zee-

vaart ; en de Noordfche Handel geen van de minfle Takken van den Hol-

Undfchen Handel zynde, zoo wel als van dien der Hanfe-Steden ,
gaaven zy

draa hun ongenoegen te kennen , en beleiden onder haar de Zaaken zoda-

nig , dat de Stad Lubeck eerfb met de Staaten - Generaal zoude handelen , en

een Verbond met hunne Hoog-Mog. fluiten. Dit gefchiedde door het vol-

gende Traólaat met de Staaten - Generaal. Schoon in het zelve geen een

woord gerept was van zyne Deenfche Majefteit, begreep deeze Vorst 'er

het voorneemen van ; en de nieuwe Bondgenoten aan de andere zyde voor

zyne gevoeligheid vreezende, oordeelden dienfl;ig het Verbond te fter-

ken, door verfcheide andere Hanfe-Steden , die zy 'er in toelieten, welke

dochten dat het hun belang was met de andere famen te fpannen , om met
haare Vereenigde Krachten een' zwaaren Oorlog tegen den Koning van

Denemarken te voeren , wiens laatflie belaftingen zy vast voorgenomen had-

den niet te betaalen : Want fchoon zy voorgaven dat hun Verbond enkel

defenfyf was, was hun voorneemen zekerlyk den Koning van Denemarken

te
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te brengen tot de noodzakelykheid van de Tollen , waar mede hy haar be-
lafl: had , af te fchaffen

,
gelyk ligt op te maaken is , uit de eige woordea

des volgenden Tra6taats.

I. ARTIKEL.

Trad;aat tujjchen de Staaten van de Fereenigde Provinciën

der Nederlanden , en de Stad van Lubeck , gejlogten in den

Jaare 1613.

DEWYL van ouds de Achtbaare Raad der vrye en Keizerlyke Stad
van Lubeck , en verfcheide andere Steden gelegen aan de Noord- en

Ooft-Zee in Unie en Vriendfchap zyn geweeft met verfcheide Steden van
de vrye Vereenigde-Provinciën tot befcherminge en verdediginge van de
Zeevaart en Koophandel, en van derzelver Rechten en Voorrechten: En
vermits nu hunne Hoog - Mogenden de Staaten Generaal der gemelde Fereenigde

Provinciën, mitsgaders de Heeren Burgemeefters en Raaden der Stad Zm-
beck, in de tegenwoordige conjunflure dienftig en nodig geoordeeld heb-
ben te negotieeren en te handelen over de vernieuwing van de voorgemel-
de Unie en Vriendfchap, door de beflelling van de Edele Gemagtigden de
Heeren Henrik van Brienen fenior, Heer van Sinderen, en Dirk Bas , Raad,
Gemagcigde der Edele Groot - Mogende Heeren Staaten van Holland en
fVest - Friesland , Oud - Burgemeefter der Stad van Amjhrdam; Jacob Mag-
mis. Heer van Oud - Burgemeefter van de Stad Middelburg in

Zeeland; Jujlus van Ryfenburg, Heer van Ryfenburg; fFillem van Felfen,

Oud-Burgemt-efter der Stad van Lecwjoaardeni ylrent Gerrits, Burgemeefter
der Stad Zwolle , en y^bel Coenders van Helpen , Heer van Faen en Cantes ;

en Henrik Brookes Burgemeefter, mitsgaders il/arff» Nordanus, Syndicus der

Stad Lubeck; welke naa verfcheide Conferentien en Byeenkomften, en
Rapporten gedaan door de Gemagtigden van elke Party van den voortgang
die zy gemaakt hadden, alles te recht hebbende geconfidereerd, hebben
gemelde Staaten Generaal , en de Burgemeefters en Raad van de gemelde
Stad van Lubeck ten leften befteind

,
geconfenteerd en gcconcludeert de

volgende Poin6len en Artikels.

I, In de eerfte plaatfe , Dat deeze Unie niemant zal ofFendeeren , maar
alleen ftrekken tot handhavinge en behoudeniffe van de Vryheid van de
Zeevaart, Traffyc en Koophandel in de Noord- en Ooft-Zèën; het eeni-

gc en enkele oogmerk daar van zynde, dat de refpeélive Burgers en On-
derdaanen der Unie, volgens het Recht der Volkeren, en de Vrydora-
men, Rechten en Voorrechten hun verleend in de voorgemelde Noord-
en Ooft -Zeen, dezelve dienvolgens mogen genieten, zonder eenige ver-

hinderinge of moleftacie; zodanig dat de Burgers, Inwoonders en Onder-
daanen der gemelde Unie over en weer en gezamentlyk malkander kunnen

befchermeii;
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béfchermen tegen de genen die hen zouden willen moeyen en diflurbeeren:

zodanig dat de menigvuldige moeyelykheden, die zeer laflig en nadeelig

zyn voor den gemeenen Koophandel en Zeevaart haarer Burgers , mogen
worden weggenomen, en de Koophandel en Zeevaart gehandhaafd in het

geheele Ryk, en gantfch Duitfchland.

IL Dit doende, zal deeze Unie niet ftrekken tot nadeel van zyne Kei-

zerlyke Majefteits Vriendfchap, noch van 't Heilige Dz«7/cA(? Ryk, noch van

hunne Majelleiten van Frankryk en van Groot-Brittanje , en de Evangelifche

Keurvorflen en Kreitfen des Heiligen Duitfchen Ryks , en die welke met de

gemelde Heeren Staaten onderhouden is geweefl:. Ook is de gemelde Stad

vanLubeck gewillig om teblyven by de gehoorzaamheid, welke zy aan zyne

Keizerlyke Majefteit verfchuldigd is ; en geene der Verbonden , Rechten

,

Statuuten en Traélaaten , in welke zy met malkander ftaan, zullen door

deeze tegenwoordige Unie verzwakt worden , maar in hunne volle flerk-

te en kracht blyven : alles niet te min Salvo preefenti Fosdere.

III. Alle die in deeze Unie zyn getreeden, zullen deeze Artikels op-

rechtelyk en getrouwelyk nakomen, en dezelve met Eede beveftigen.

• ÏV. De Staaten - Generaal zullen deeze Unie dirigeeren tot het meefte

voordeel der gemeene Zaak ; echter in dier voege dat de Raad van Lubeck

eene Stem hebbe , en dezelve onbegreepen geeve in alle Deliberatiën

;

ten welken einde een Perfoon van die Stad altoos zal refideeren in den

Haag, of in zodanige andere Plaats daar de Staaten -Generaal vergade-

ren, om met hun te delibereeren van wege de Stad van Lubeck, zoo wel

over deeze Unie als over dingen die daar betrekkelyk mede zyn. En de

Staaten - Generaal mogen desgelyks iemant magtigen , om te Lubeck te re-

fideeren , om des te beter met den Raad van die Stad te delibereeren , en
maatregels te neemen om de Refolutiën, die genomen zullen worden, ter

uitvoeringe te ftellen ; echter mits dat, zoo eenige andere der Hanfe- Ste-

den in deeze Unie treeden , men overleggen en belluiten zal of het dienftig

zy dat de gemelde Gemagtigde elders refideere.

V. Die in deeze Unie zyn getreeden , zuilen contribueeren tot de kos-

ten, volgens de Verbintenis daar zy airede in getreeden zyn, om Schepen,
Voet- en Paarde - Volk te leveren met alles wat daar toe behoort , welke
vriendelyk onderhouden zullen worden in goede orden en in zulk getal

,

en in zulken tyd als nodig bevonden zal worden en gevoerd worden naar

zulke Plaatfen als dienftig zal geoordeeld worden.

VI. En indien degenen die den Koophandel en Zeevaart ftooren , naa
vriendelyk verzocht geweeft te zyn daar van af te laaten, zulks tegen alle

ïcden en billykheid weigeren, zullen de Geunieerden zich tegen dezelve

vigou-



EN ZEEVAART. X. Hoofdst. 513

vjgoiirenslyk verdedigen ; naardien het oogmerk der Unie is, de Vryheid
van den Koophandel en de Zeevaart te beveiligen.

VII. En zoo daar een oorlog uit mogt voortkomen , zullen de Geunieer-
den hunne Onderdaanen te rug doen komen uit den dienfl der Tegenpar-
ty, op flraiFe des doods en confifcacie hunner Goederen. Ook zal het

niet geoorloofd zyn aan de Tegenparty te zenden of toe te laaten komen
Geld , Troepen , Schepen , Ammunitie , Wapens , ProviOën of andere

dingen van deezen aart, op lyfllraffe; en men zal zyn uiterfle best doen
om te beletten dat zy dien gemelden onderftand van andere Plaatfen

krygen.

VIII. En zoo 't mogte gebeuren dat de Tegenparty de Perfoonen

,

Schepen, Koopmanfchappen, of uitflaande Schulden van de Onderdaa-
nen der Geunieerden arrefleerde, of hen op Zee verrafte, en wegvoer-
de, zullen 'er beveelen gegeeven worden aan de Steden en Landen der

Unie, om Reprefaille te neemen, en malkander wederzydfch by te ftaan

in die gelegenheid.

IX. De Schepen der Geunieerden mogen vry en zonder verhinderinge,

komen in elkanders Havens en Revieren om zich van behoeftigheden te

voorzien , of hunne Schepen te repareeren ; maar daar zal geen geweld
gepleegd worden, en zy zullen 't gene zy krygen ten dank betaalen.

X. De Onderdaanen der Unie zullen in alle hunne Landen de Voorrech-
ten van Burgerfchap genieten, en 't Recht van Succeflie, zonder onder-

fcheid van Godsdienfl, gelyk dit in gebruik en toegeiaaten is in het Heilig

Duhfche Ryk; maar elk zal zich gedraagen als Burger, en zich onderwer-
pen aan en conformeeren met de Wetten van de Plaats.

XI. Geene van de Geunieerden zullen in eenig Verbond treeden , of
zich met den Vyand verzoenen, zonder toeftemminge van de andere,

noch iets doen dat nadeelig voor de andere kan weezen; maar in tegen-

deel zullen alle Leden hun befl; doen om hunne Burgers, Inwoonders, On-
derdaanen, Schepen, Koopmanfchappen en EiFeften, vry te houden van
alle fchade, en hen te houden in 't bezit van hunne Voorrechten , Vry-
dommen, en Voorrechten voorgemeld, zonder eenige verhinderinge of
moleftatie.

XIL Zodanig dat 'er Vrede noch Beftand gemaakt zal worden met
den Vyand, 'ten zy met gemeen en wederzydfch overleg en confent van
alle de Leden.

XIII. Dit Verbond zal in kracht blyven den tyd van vyftig Jaaren,

T t t welke
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welke tyd met gemeene toeflemminge verlengd kan worden ; doch zoo

geduurende dezelve, of zelfs naa de expiratie daar van, een of eenige der

Geunieerden fchade lyden om hetzelve Verbond , of om eenig ding daar

mede becrekkelyk , het zy ter Zee ofte Land , zullen zy elkander onderling

byftaan tegen wien het zoude mogen weezen.

XIV. Zoo eenige Mogendheid , Land of Stad, en Inzonderheid eenige

der andere Hanfe-Steden, verzoeken in deeze Unie te treeden, zullen zy 'er

in worden toegelaaten op redelyke Voorwaarden.

In oorkonde zyn ttxiee Copyen van deeze tegenwoordige gemaakt , en met Eede

bevejligd , en gezegeld met het Zegel van hunne Hoog-Mogende de Staaten-

Generaal, en van de gemelde Stad van Liibeck, en getekend by hunne re-

fpe£live Klerk en Syndicus ; van ivelke Copyen elke Party eene zal behouden^

Gedaan in de Maand May in den Jaare 1613. En ondertekend

^

Ter Ordonnantie van de Staaten - Generaal.

Getekend A e R s s E N.

En ter Ordonnantie van den Achtbaaren Raad der Stad van

Lubeck.

Getekend

Makten Nordanüs.
Syndicus van de Repuhlyk van Lubeck.

Gezegeld met het Zegel der Staaten-Generaal in rooden WaJJche, en met dat der

Stad van Lubeck in geelen fVaJfche, hangende aan twee Koorden van roo-

de en blaauive Zyde.

Hier volgt het tweede Verbond, geflooten tuflchen de Hollanders en de

Stad van Lubeck y mitsgaders verfcheide van de Hanfe Steden , 't welk,

fchoon zeer naa van den zelfden Inhoud als het vorige , van al te grooc

een gewigt is , om geene plaats te krygen in deeze Verzamelinge.

IL AR-
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II. ARTIKEL.
Trafiaaf 'van Aïïiantie ^ tuffchen de Vereenigde Ptwüindè'n

der Nederlanden, en de Hanfe- Steden, gejlooten in de

Maand 'van December 161 5 , in gevolge van dat gejlooten

is tnet de Stad van Liibeck, in den Jaare 16 13.

DEWYL niet alleen de Oofterfche Hanfe Steden , gelegen aan de Ooll-

Zee, met die aan de IFeiJJel, de Oder en de fFefer, en in de nabuur-

fchap daar van , maar desgelyks verfcheide Steden der Nederlanden
,
gelee-

gen aan de Noord- enZuider-'Zeën, gelyk ook die gelegen zyn aan deMaze,
de fFaal, den Rhyn en den XlJel , en andere Stroomen en Revieren, loo-

pende in de Noord- en Zuider-Zeën, begreepen zyn geweest in het ge-

meene Verbond der Hanfe Steden , en gebleeven zyn in eene vafte Unie en
Vriendfchap met malkander; en van de nabuurige Koningkryken en Lan-
den verkreegen hebben veele gemeene Vrydommen , Rechten en Voor-
rechten, welke door hunne vereenigde raadflagen, flerkte en kracht , en
door de verweerende Wapens van verfcheide van haar, verdedigd en ge-
handhaafd zyn ; en vermits de Hanfe Steden der Vereenigde Nederlanden 'm

laater tyden, om reden van een lalligen Oorlog, en andere toevallige Ge-
fchillen, belet zyn geweeft de algemeene Byeenkomfben der Hanfe Steden

by te woonen, en ter oorzaaice van haare eige zwaare belaflingen, niet in

flaat zyn geweeft om de laflen van 't gemeene Verbond te draagen, 't welk
zommige van haare Nabuuren voor eene breuke en fcheidinge des Ver-
bonds hebben gehouden , en 't welk verfcheide moeyelyke laflen op de
Vryheid van den Koophandel Trafycq en Zeevaart heeft gelegd , waar in

voorzien behoort te worden. Zulks heeft de belanghebbende Partyeneene
nieuwe verpligting opgelegd, om bedacht te zyn op middelen en wegen,
door welke, met Godshulpe, die hinderpaalen kunnen weg genomen, en
de voorgemelde Vrydommen en de gemeene Rechten en Voorrechten her-

field en bevefligd worden. En vermits in vervolg van tyden het meeren-
deel der Hanfe Steden de Hoog- Mogende Heeren Staaten- Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden aanmerken als Leden van haaren Staat, en niet dienflig

oordeelende afzonderlyk aan de gemelde herftelling te arbeiden, maar ge-
zamentlyk met hunne Hoog-Mogenden, naardien door dit middel het te

fluiten Traftaat nutter, voordeeliger en dienfliger zal weezen, zyn in de
laatftejaaren verfcheide Deliberatiën over dit Stuk gehouden, en verfchei-

de communicatiën in Gefchrifte en door Gemagtigden medegedeeld , op
welke de Burgemeeflers en Raad der Keizerlyke Vryflad Ltibeck, gehan-
deld hebben met de voorgemelde Heeren Staaten -Generaal in de Maand
May des Jaars 161 3. Zoo is 't, dat, naa rypen raade, de gemelde
Heeren Staaten - Generaal , door hunne Gemagtigden , mitsgaders die der

.Ooflerfche Hanfe Steden y de oude Unie en Vriendfchap , die tuflchen haar

T 1 1 2 plaats
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plaats had , hebben vernieuwd ; en om zich vafler te vereenigen , beflooten

en geaccordeerd de volgende Poin6len en Artikels.

I. In de ecrfle plaats, Dat deeze Unie tot niemants offenfie zal flrek-

ken ; maar alleen dienen tot handhavinge en befcherminge van de Vry-

heid van den Koophandel en Trafycq in de Noord- en Ooft-Zeën , en op

geene andere wyze verdaan moet worden : Zodanig dat de door deeze Unie

deGeuniëerden refpeftivelyk , en hnnne Burgers en Onderdaanen, zonder

verhinderinge, mogen genieten de Vrucht van het Recht der Volkeren, en

alle Vrydommen, Rechten, Voorrechten en Coftumen, gebruikelyk in

de voorgemelde Noord- en Ooft- Zeen, en op de Revieren, Stroomen en

andere Vlieten. Zullen alle de Geunieerden gezamentlyk befchermen hunne

Burgers, Inwoonders en Onderdaanen, die door onbillyke middelendoor

anderen worden gequeld en gemolefteerd , en aan welke de Koophandel

verbooden zoude' mogen worden , of op wier Koopmanfchappen eenige

byzondere belafting mogt worden gelegd, in 't gaan en komen; ten einde

die verhinderingen en verdubbelde belaftingen, zoo nadeelig voor den

Koophandel en de Zeevaart mogen worden afgefchaft ; en dat dezelve vry

gedreeven moge worden door hei gantkhe Heilige Duitfcbe Ryk^ en aan-

groeyen moge toc nut en voordeel der Geunieerden,

II. Weshalven deeze Unie niet zal ftrekken tot nadeel der Vriendfchap,

gemaakt met zyne Keizerlyke Majefteic en het Heilige Duitfche Ryk, met

hunne Majefteiten van Frankryk en Groot-Bnttanje,en met de Evangelifche

Keurvorften en Kreitfen des Heiligen Duitfche Ryks en die, welke tot nu

toe onderhouden is, met de Heeren Staaten-Generaal, endesgelyks met de

Achtbaare Hanfe Steden , die tot nu geftaan hebben onder de befcherminge

en gehoorzaamheid van zyne Keizerlyke Majefteit en het Heilige Duitfche

Ryk, en alle Steden die een mediaat Gezag hebben: En alle Verbonden,

Rechten , Statuuten , Ordonnanticn en VerbintenifTen zullen in haare vol*

Ie kracht bly ven ; alles echter , falvo prcefenti Foedere.

III. De Geunieerden zullen oprechtelyk waarneemen en onderhouden

de tegenwoordige Artikels , die zy met Eede zullen bekrachtigen.

IV. Hunne Hoogmogenden, de Staaten-Generaal, zullen deeze Unie

dirigeeren ten beften voordeele haarer Leden; echter zodanig, dat in alle

onderneemingen elke Party zyne Stem onbegreepen zal geeven. Ten

welken einde in den Haag, of in eenige andere Plaats daar de Staaten-

Generaal vergaderen , altoos eene Refident zal weezen van de Oofterfche

Hanfe Steden, die zyn advys zal geeven in 't gene de Unie betreft. En de

gemelde Heeren Staaren mogen een' anderen Perfoon zenden om te Lubeck

terefideeren , of in zodanige andere Plaats, als de noodzakelykheid of ge-

legenheid zal vereifchen ; ten einde de wederzydfche advyfen en gevoelens

de&
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des te gemakkelyker kunnen gecommuniceerd worden, mitsgaders wat no-

dig zal zyn te doen.

V. De Geunieerden zullen in goede orden , en op hunne koften wel

voorzien houden de Schepen , en Troepen van Voet- en Paarde-Volk, en

alles wat daar toe behoort, volgens het aandeel dat elk moet contribuee-

ren, en voor zulken tyd als men dienftig zal oordeelen; en zy zullen de-

zelve doen trekken naar de Plaatfen daar men nodig zal oordeelen dezelve

te zenden , zoo als de naam van elke Hanfe Stad der Unie, en de aandcelen

der gemelde contributiën , vervat zyn in byzondere Schriften.

VI. En in geval het mogt komen te gebeuren, dat de genen die den
Koophandel en de Zeevaart eenige verhindering en flremming willen toe-

brengen, tegen de voorgemelde Voorrechten en bedonge Traélaaten, niet

willen defifteeren, naa vriendelyk daartoe verzocht gcweeft te zyn, vol-

gens de regels der rechtvaerdigheid, billykheid en reden, zullen de Geu-
nieerden zich tegen hen verweeren ; het oogmerk deezer Unie alleen

zynde de vryheid van den Koophandel en de Zeevaart te beveiligen. En
zoo 't mogt gebeuren, dat een van de Steden der Unie om dezelve, of
om eenig byzonder Voorrecht, eenige fchade mogt komen te lyden, zal

de gemelde Stad rerftond hulpe worden gebooden, tot dat de Vryheid
verkreegen , en de fchade vergoed zy.

VII. En zoo 'er met gemeene toeftemming een Oorlog verklaard wordt,

zullen de Geunieerden hunne Onderdaanen en Ingezetenen gebieden , het

zy Zeelieden of Soldaaten , die in dienfl van de 1'egenparty zyn, dien te

verlaaten op flrafFe des doods en verbeurte van hunne Goederen. En het

zal niet geoorloofd zyn uit de Steden en Landen hunner gehoorzaamheid

aan de gemelde Tegenparty te zenden Geld , Troepen, Schepen, Krygs-
voorraad. Wapenen , Leeftogt of diergelyke andere dingen ; maar in te-

gendeel zal dit verbooden worden op Lyfftraffe ; en men zal zyn beft doen ,

zoo veel het mogelyk is , om te beletten dat anderen hem daar van
voorzien.

VIII. En in geval de Tegenparty de Perfoonen , Schepen, Koopman-
fchappen en uitftaande Schulden van de Onderdaanen der Geunieerden
arrefteerde, of hen overviele op Zee, of nam en wegvoerde, zal men Re-
prefaille neemen in de Landen der Geunieerden; en in dat geval zullen zy
zich onderling byftaan en malkander verdedigen.

IX. De Schepen der Geunieerden mogen in elkanders Revieren en Ha-
vens komen zonder beletfel of hinderinge, en daar hunne Schepen herftel-

len , en van allerhande noodzakelykheden voorzien ; op voorwaarde van
geen geweld te gebruiken, en alles wat zy krygen deugdelyk en ten dank
te betaalen.

T 1 1 3 X. De
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X. De Onderdaanen der Geunieerden zullen in de Steden en Landen

der Unie het Burgerrecht genieten , en het Recht van Succeffie der Erf-

feniffen zal op hen overgaan volgens de Coflumen der Plaatfe, zonder eenig

onderfcheid van Godsdienll; geiyk gebruikeiyk is in het Heilige Duitfche

Ryk: doch elk zal zich gedraagen als Burger en zich onderwerpen aan en
conformeeren met de Wetten der Plaats.

XL Geen der Geunieerden zal eenig verdrag maaken met de Tegen-
party , zonder toeflemminge van de andere , noch toelaaten dat 'er iets

gedaan worde tot fchade en nadeel van de andere ; maar in tegendeel

zal elk van hun, en alle hun beft doen om de gemeene Rust te handhaa-
ven , en malkanders Burgers , Inwoonders , Onderdaanen , Schepen , Koop-
manfchappen en Goederen te houden vry van alle moleftatie , en in 't ge-

not van hunne voorgemelde Vrydommen en Voorrechten.

XII. Vrede of Beftand met de Tegenparty moet gedooten worden met
gemeenen raade en toeftemminge van alle, en niet anders.

XIII. Dit Verbond zal twaalf Jaaren lang in kracht blyven , en ver-

lengd worden met gemeene toeftemminge. Doch zoo de Geunieerden,
ftaande het Verbond, of naa deszelfs Expiratie, om reden van het zelve,

aangevallen of verongelykt werden, of om eenig ding daar betrekkelyk

mede, zullen alle Leden malkander onderling affifteeren.

XIV. Zoo eenige Mogendheid Land of Stad, verzoekt in dit Verbond
te treeden, zullen zy 'er met gemeene toeftemminge op redelyke Voor-
waarden in ontvangen worden.

In oorkonde , zyn verfcheide ^ffchriften deezer tcgenvioordige gemaakt voor

hunne Hoog-Mogende en voor de Hanfe Steden, welke bevefligd zul-

len ivorden niet Eede , en met het aanhangen van de wederzydfcbe Zegels ,

naa dat 'er Rapport van zal zyn gedaan. Gejlooten in de Maand ÜQ-
cemhev des jfaars 1615.

Deeze Verbonden voor het meerendeel 't gewenfchte uitwerkfel gehad
en de Vyanden der Hanfeatifche Vrydommen afgefchrikt hebbende van
de uitvoeringe der voorneemens , welke zy vermoed werden tegen dezelve

genomen te hebben ; bleeven de Zaaken ten naaften by in den zelfden

ftaat tot den Jaare 1640 of daar omtrent, wanneer de Hanfe Steden weder
ontruft zynde door nieuwe jalouzyen , het vorig Verbond begonden
te vernieuwen en te fterken , en alle andere maatregels te neemen, om
eene verrafling van haare weezendlyke of vermeinde Vyanden voor te

komen.
Ten dien einde begonden de Steden Luheck, Bretnen en Hamburg in een

naauw verbond met malkander te treeden , door eene negotiatie toen aan-

gevan-
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^gevangen , en tot Ibt gebragt door een Tra6laat van den 24 Novetnbcr 1641;

'cwelk vry lang zynde, zal ik my vergenoegen daar van by te brengen 't ge-

ne het zdkelykfte is, en meeft tot myn tegenwoordig oogmerk kan dienen.

In de Vooraffpraak van dat Tradlaat verklaaren zy, dat de tegenwoor-

dige Staat der Zaaken zodanig zynde dat zy billyke oorzaak hebbende om
in de veiligheid van hunne eige Rechten en Voorrechten te voorzien ,

beide in het Geeftelyke en in het Waereldlyke , zy oordeelden dat de

irachtdadigfte middelen om zich tegen uitheemfch geweld en verdrukking

te hoeden waren, de oude Vriendfchap en het goed verftand met de refb

der Hanfe Steden te vernieuwen; ten welken einde, en tot belang en voor-

deel van zyne Keizerlyke Majefteit, zy het eens geworden waren over de
volgende Artikels.

I. Dat zy zich terdond in een goed portuur van defenfie zuilen ftellen,

door het verfterkcn van alle hunne Steden, en, naar reik van hun vermo-
gen , te werven een genoegfaam getal geregelde 'J'roepen , en hunne eige

Burgers en Dienaars te (lellen in Haat van hen te befchermen , tegen alle

fchielyke infultes en onderneemingen die men zoude kunnen beilaan tegen

de Hanfeatifchs Steden , of een van dezelve.

II. Dat zy in alle gelegenheden , en vooral in het tegenwoordig hache-

lyk tydsgewricht, in eene volmaakte Rust en Unie met malkander zullen

leeven ; en zonder eenige oorzaak van offenfie te geeven aan wien of wie
'£ ook zoude mogen v/eezen.

III. Dat in geval van eenige onverwachte vyandfchap gepleegd tegen

«en haarer Leden , de beledigde Party geene hulpe van de andt;re Geunieer-

den zal verwachten , voor dat zy door hunne tuflchenkomfte getracht

hebben de gefchillen in der minne by te leggen, en hun eene redelyke vol-

doening te bezorgen-

IV. Maar indien zulk eene vriendelyke wyze van handelen eindelyk

vruchteloos bevonden mogt worden, en de Aggrefleur onredelyk volhard-

de in 't verdrukken van eenige hunner Steden in haare Geeflelyke en Ty-
delyke Rechten, Vrydommen, Voorrechten, Prsrogativen , Koophan-

del, Zeevaart, Perfoonen of Goederen, door Belegeringen, Blokeerin-

gen, het bouwen van Schanfen, vyandlyke Invallen , eifchen van Contri-

butiën. Wapens, Ammunitie, Provifiën, of andere onrechtmatige en ge-

Tveldadige Verdrukkingen ; dan de verongelykte Party fpoedige en kracht-

dadige hulpe zal gebooden worden, volgens de noodzakelykheid en om-
ilandigheden van de zaak, met Manfchap en Geld, en alle andere dingen

die zy nodig mogte hebben.

V. Dat geen van de Bondgenooten , noch hunne Onderdaanen , eeni-

gerki
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gerlei wyze van byfland of noodwendigheden zal verfchaffen aan den
Vyand , opentlyk of heimelyk ; en dat men de genen , die daar van over-

tuigd zullen worden
,
geftrengelyk zal ftraffen.

V I. De voorgemelde Byftand en Hulpe zal verleend worden tegen eiken

en alle Perfoonen die den Bondgenoocen of een van dezelve eenige fchade

zal toebrengen te Lande of ter Zee, of in Havens en Revieren.

VIL Zoo de aangevalle Stad van gevoelen is, dat de drang van 't ge-

vaar geene voorafgaande Deliberatie kan toelaaten, mogen de Inwoon-

ders de andere terftond te hulpe roepen , en dan zal de Vergadering be-

ftemd worden.

VHI. Zoo eenige Stad zoo fchielyk wordt aangetafl, dat de andereden

Byftand niet by tyds kunnen zenden , zullen die 'er naaft bygelegen zyn

niet alleen hunne Soldaaten derwaart doen trekken , maar ook eene Maand
Soldy verfchieten, en terftond andere Troepen op de been brengen; wel-

ke koften de andere geconfedereerde Steden haar zullen wedergeeven met
allen doenlyken fpoed , enz.

IX. Zoo twee of drie Steden op den zelfden tyd aangetaft worden , zul-

len echter alle de geconfedereerde Steden malkander byftaan en hulpe bie-

den , naar haar uiterfte vermogen.

X. Tot fpoediger afdoeninge van Zaaken, zullen de benaaude Steden

haaren toeftand terftond bekend maaken aan haare naafte Nahuuren , welke

de andere Geconfedereerden daar van terftond zullen verwittigen , op dat

zy zonder eenig uitftel eene Vergadering kunnen beleggen , en hunne Ge-
magtigden derwaart zenden-

XI. En zoo 't zeer fterk dringt, zal de benaaude Stad de magt hebben

om eene Vergadering te beleggen , naar vereifch van 't Geval , en de an-

dere Geconfereerden zullen Gemagtigden derwaart zenden om de Delibe-

latiën by te woonen.

Xli. Het bewind van eenen defenfiven Oorlog zal ftaan aan de genen

wien de byftand gezonden wordt.

XIII. Zoo eene Stad zoo fchielyk aangetaft, of geblokeerd wordt,

dat de andere niemant tot haar kunnen zenden, zullen zy middel trachten

te vinden om een of meer Perfoonen uit te zenden , om hunnen toeftand

aan hunne Geconfedereerden bekend te maaken.

XIV. Evenwel zullen die aangevochten of gemoeid zyn geweeft , of noch

zyn , doorhunne Geconfedereerden geholpen wordende, geen Verbond mo-
gen fluiten buiten hun weeten of toeftemmi.ige. X V.
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X V. En zoo de zaaken tot een redelyk Verdrag te brengen zyn , zal

men zyn uiterfte beft doen om de verongelykte Party voldoening te doen

erlangen , en het Tra£laat zoo te doen fluiten dat 'er geene gelegenheid

tot toekomende Gefchillen overblyve.

XVI. Dit Verbond, 't welk de beveftiging is van het achtfte Artikel

van het vorige, zal tien Jaaren ftand houden, en kan vernieuwd en ver-

lengd worden,- en in geval van Oorlog zal men den genen die 'er by ge-

leeden hebben eene redelyke voldoening geeven.

XVII. Zoo, naa de Expiratie deezes Verbonds , eenige Leden daar

van aangetaft mogten worden ter oorzaake van het zelve, zuilen zy, niet

tegenftaande die Expiratie , malkander onderling byftaan.

XVIII. Eindelyk, alle Hanfeatifche Steden, die, op de voorgemelde

Voorwaarden , in 't Verbond willen treeden , zullen 'er met gemeene toe-

fiemminge in toegelaaten worden.

Alle welke Artikels getrouwelyk en oprecltelyk nagekomen zullen "Jnorden.

Getekend en Gezegeld, enz.

Dit Traftaat in dier voege geOooten zynde, oordeelden de Staaten der

Vereenigde Nederlanden een ander te moeten maaken met de Steden van
Bremen en Hamburg op den 4 ^agtz/Z}' des Jaars 1Ö4J, waar van ik hier een

Uittrekfel zal geeven, 't welk ik uit het oorfprongkelyk Latyn getrokken

hebbe.

De Vooraffpraak van het Tra6laat geeft te kennen , dat 'er van ouds

eene vafte en oprechte Vriendfchap geweest zynde tuflchen hunne Hoog-
Mogenden , de Staaten - Generaal , en de achtbaare Hanfeatifche Steden

Bremen en Hamburg; en voor haar gemeen belang en veiligheid nodig zynde

dat goed verftand te onderhouden en te vermeerderen, door 't vernieuwen

van hunne vorige verbinteniffen, zy zich verbinden om de volgende Arti-

kels naa te komen.

I. Het Verbond zal niet ftrekken tot iemants belediginge , maar alleen

tot handhavinge van de vryheid en veiligheid van Koophandel en Zeevaart,
volgens het Recht der Volkeren , en de Rechten en Voorrechten hun voor-

heen verleend by verfcheide Traftaaten en Contraften.

I I. Het gemelde Verbond zal geen nadeel toebrengen aan de Vriend-

fchap van de Staaten en hunne Geconfedereerden met zyne Keizerlyke

Majefteit en het Keizerryk, noch aan de gehoorzaamheid die eenige van

de Geconfedereerden aan zyne gemelde Majefteit verfchuldigd zyn; en de

andere Geconfedereerden zullen uit hoofde deezes Verbonds niet verplicht

V V V weezen
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weezen om zich te bemoeyen met den Oorlog, tiiflchen den Koning van

Spanje en hen.

in. Dat zoo eenige van de Geconfedereerden verdrukt mogten worden

in hunnen Koophandel, of anderfints, de andere trachten zullen de zaak

in der minne by te leggen; en di; middel feilende, zullen alle Leden con-

tribueeren tot een' défenfiven Oorlog.

IV. Dat de Staaten de Zaaken der Geconfedereerden zullen dirigeeren

tot gemeen voordeel , met advys van de andere Leden ; en dat 'er Ge-

magtigden benoemd zullen worden , om ten dien einde te refideeren in be-

quaame Plaatfen.

V. Dat de Schepen van alle Geconfedereerden het vrye genot zullen heb-

ben van malkanders Havens en Revieren , en den Voorraad dien zy nodig

hebben zullen betaalen.

VL Dat zoo 'er eenige twist mogt ontftaan tuiïchen de Geconfedereer-

den zelfs, dezelve in der minne bygelegd zal worden.

VIL Dat geene van de Leden iets doen zal tot nadeel der andere Le-

den , of eenig van hun ; maar zoo veel als zy kunnen toebrengen tot elkan-

ders Belang , Eere en Voordeel.

VIII. Dat dit Verbond zal duuren vyftien Jaaren.

IX. Dat de andere Hatifeatifche Steden 'er in ontvangen zullen wordea
met gemeene bewilliginge.

X. En eindelyk dat de Ratificatiën uitgewilTeld zullen worden binnen

drie maanden.

Getekend en gezegeld den vierden Augufly, 1645.

Dit Traflaat zoo geflooten zynde , kreeg negen dagen daar naa een an-

der tuiïchen den Koning van Denemarken en de Staaten - Generaal zyn volle

beOag te Chrijlianopel. Daar werd in bedongen

,

I. Het zal hier namaals tuiïchen haare Koningklyke Majefteit, der zel-

ver Konin^kryken , Vorftendommen, Landen en Luyden , ter eenre, en

de Hoog-Mog. Heeren Staaten- Generaal, en de andere haare Provinciën^

Landen en Onderdaanen , ter andere zyde , overal te Water en te Lande
oprechte beftendige Vriend- en Nabuurfchap onderhouden en gepleegd

worden , het eene deel zal het ander getroawelyk meinen , en niets doen
du
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dat tot des anderen fchaade of nadeel is flrekkende, noch door zich zelfs,

nochte door of met andere aanftigtinge of praélycque , maar veel meer de
een des anderen nut, profyt en voordeel zoeken en bevorderen: wclver-

ftaande, dat hier door de Traélaaten van haare Majefleit of haar Hoog-
Mog. met andere Koningen de Republyken albereids gemaakt of noch ce

maaken, niet zal worden gederogueert of geprejudicieert.

II. Den Tol in den Orifont zal van de Ingezeetenen der Vereenigde
Nederlanden, naa uitvvyzinge der Lyfte of Tol-rolle, tufTchen ons geac-

cordeert, ook met onze handteekeninge en Zegels voltrokken , voortaan
geheeven en genomen worden , zullende hetzelve die naaft achtereenvol-

gende veertig Jaaren van dato deezes geobferveert , en gedurende alzulke

veertig Jaaren ,
geene verhooginge in den Tol , onder wat name en

pretext zulks zoude kunnen gefchieden , ingevoerdt of geordonneert wer-
den : En alle de By- tollen ingevoerd zynde, geene daar van uitgezon-

dert, zullen cefTeeren. Na expiratie van zoodanige veertig Jaaren zal het

Spierfche Verdrag, Anno 1544. opgericht, in zyn voorgaande vigeur en
kracht blyven , indien geen ander ondertulTchen werdt gemaakt.

III. Het vifiteeren der Schepen en Goederen, den Ingezeetenen dec
Geünieerde Provinciën toebehoorende , en door de Sont pafleerende , zal

,

gedurende de voorgemelde Jaaren , in de Sont afgefchaft , en de Schippers

wanneer zy haare oprechte Convoy- en Pontcedullen toonen , daar op ge-

looft werden. En zullen dezelve, wanneer zy daar naa hebben vertolt,

zonder ophouden of moleflatie paffeeren , ook zonder te zetten op den
Droogen voor Coppenhagen : Edoch zoo wanneer in het toekomende wier-

de bevonden, dat haare Koningklyke Majefleit door deeze bewilliginge in

het Jieffen van zyne Tollen met lorrendrayeryen of bedrog zoude worden
verongelykt , zoo zullen haar Hoog-Mog. , wanneer dezelve daar van wer-

den onderrecht en des verzocht, alle mogelyke middelen bedenken, en
zoo veel doenlyk ordre {lellen , dat haare Koningklyke Majefleit anders

niet als wat recht en billyk is, wedervaren moge.

IV. Het zullen geene Koopmanfchappen of Waren, hoe die naamen
mogen hebben, worden verbooden, om door de Sont te voeren.

V. In de Koningkryken Denemarken en Noorjoeegen zal op het Goedt het

welk met oprechte Certificatie wordt beweezen de Ingezeetenen der Ver-
eenigde Nederlanden toebehoorende, geen zwaarder Tol, het zy in het

inbrengen of uitvoeren , worden geleyt en afgevordcrt, als dien de Onder-
daanen en Inwoonders des Koningkryks zelïs zyn betalende. Van gely-

ken zullen ook haare Majefleits Onderdaanen in de Vereenigde Nederlan-
den niet hooger als haar eigene Onderdaanen worden gegraveert en be-

zwaart.

V V V 2 VI.
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VI. De Schepen dewelke in het Koningkryk Noorweegen haare voile

Ladinge in eene Haven hebben ingenoomen en aldaar zyn gevifiteerc en

vercolt , zullen verder niet gevifiteert werden , het zy in dezelve of in wat
Haven die ook mogten inloopen , maar zullen de Schippers , toonende

hunne Tolcedullen , vry pafTeeren : nochtans wanneer zy haare Ladinge

in verfcheidene Havens inneemen , zoo zullen zy in Havens alwaar zy de

Ladinge inneemen en voorrs nergens gevifiteert worden. Dewyle ook het

uitvoeren van hetEyken Hout is verboden, zoo zal nochtans wanneer een
Schipper met een , twee of drie ftukken Eyken Hout wordt geattrappeerc,

niet hooger worden geftraft om te betalen als dubbelt zoo veel als voor liet

Hout is gegeeven.

Vn. De Tol in Noorweegen zal hier namaals in die quantiteit en op
dien voet worden gcëifcht en genomen als in het Jaar 1628. is gefchiedt,

en niet hooger, ter tyd en wyle toe dat tufTchen haare Majefteit en haar

Hoog-Mog. eene zeekere maniere kan werden veraccordeerc en beflooten

,

na dewelke den Tol by laften gereekent van alle de Houtwaarcn kan ge-

heeven worden, waar over haare Majefteit met de Heeren Staaten zoO'

haafl eenigfints mogelyk Tratlaaten zal laten aanflellen , ten emde dezelve

tot een beftendige bcraminge mag werden gebragt.

VHL De Nederlandfche Schippers en Kooplieden zullen in Noorwee-
gen niet gedwongen worden Deelen of andere Houtwaaren van zeekere

Luyden aan te neemen of te koopen, maar het zal hun vry ftaan op de-

gewoonelyke Ladingsplaatfen te koopen , van wien en wat hun beft ge-

lieft.

IX. Het meeten der Nederlandfche Schepen in Noorweegen handelen-

de , za! van twee Noorweegfche en zoo veel Nederlandfche Schippers, die

men zulks vertrouwt, gefchieden, en by hun ondcrteekent uiigegeeven

worden, het welk den Slotsheer van een iegelyke Plaatfe zal confirmee-

ren, en in zyne Amptboeken regiflreeren , op dat de Schippers t'allen ty-

den, des noodt zynde, zich daar op mogen konnen beroepen, en zal bo-

ven dat zulke mate op de Zegelbalken, ook Voor- en Achterfteevens,

gezet en gebrand werden, tot dien einde , dat den Tol van alle Houtwaa-
ren by laflen des te beter kan geftelt en doorgaans op middelbare Hout-
laften getaxeerc werden, zoo als men in het toekomende zich daarover,
gelyk voorzeit is, zal vergelyken en vereenigen.

X. Al het geene het welk kan werden beweezen dat tegens haare Maje-
lleils bevel en ordre de Nederlandfche Schippers en Kooplieden is afge-

noomen geworden , het zy de vier en een quart van het honderd aan ba-

ren gelde ofte Houtlafl feedert Anno 1641. en meer als in het befprek

doenmaals opgericht flaat begreepen, daar van zal behoorlyke reftitutie

gefchieden.

XL Dat
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X I. Dat het tegenwoordige Tradtaat het welk tufTchen haare Majefteir

en de Heeren Staacen-Generaal werdt opgerecht, by haare Majelleit, zyne

Doorlugcigheid den Prince en by de gezanycnilyke Ryksradcn zal worden
onderfchreeven en bezcegelc.'o-

XII. De Privilegiën en Gerechtigheden der refpeÊlive Steeden in de

Vereenigde Nederlanden, in hec Traftaat van Spier vermeid, en ander-

fints by de oude Koningen van Denemarken en Noorweegen uitgegeeven,

zullen niet verftaan worden door deeze handeling verkort nochte in eeni-

gerley maniere geprejudicieert te zyn, maar te blyven in haar geheel,

gelyk voor deezen, en onder anderen die van de Stad Harderwyk.

XIII. Haare Majefteit bewilligt , dat zy geene Nederlandfche Sche-
pen daarom zal ophouden , noch eanige Waaren uic dezelve opHaan , of
eenige Schepen tot haaren behoef neemen , een zy dan dat zy met de
Eigenaars van dien in der goede verdragen en dezelve wegen die betalinge

volkomentlyk voldaan heeft. Zal ook nooit zonder confent van de Eige-

naars eenig Volk, Gefchiit of Ammunitie van Oorlog uit dezelve Schepen
ligten, onder wat pretext het zelve ook mogte weezen: Ende zal de Pafla-

gie en Navigatie door de Sont, als ook de Traficque in haarer Majefteits

Landen, allefints vry en onverhinderd blyven, doch zonder prejuditie der
Privilegiën en Gerecntigheden van iegeiyke Plaatfe.

XIV. Nederlandfche Goederen, die in andere als Neder^and^che Sche-
pen zouden mogen ingefcheept weezen, zullen vermogen de Sont vry en
onverhindert paffeeren, mits betalende den Tol, dewelke van Nederland-
fche Goederen wordt gegeeven: doch dat zy met oprechte Certificatiën

van de Nederlandfche of andere aan de Ooft - Zee geleegene Steden be-

wyzen , dat die Goederen niemandt anders ais Nederlandfche Inwoonderen
eoebehooren.

XV. Alle Nederlanders, dewelke zich in Oofterfche Steden ophou=
den, het zy voor haar zelfs of in CommilTle en Faélorye, wanneer zy haa-

re eigene of andere Nederlandfche Inwoonders Goederen infchepen en
door de Sont paifeeren, dezelve zullen even worden getrafleert gelyk an»-

dere Onderzaaren der Geünieerde Provintiën.

XVI. Nederlandfche Schepen, den Tol in eene Haven van Dene-
marken betaald hebbende, en aldaar eenmaal gevifiteeert zynde, zullen in

geene andere Haven , het zy in Deenemarken of Noorweegen , zoo wanneerze
daar niet laden, op het nieuw gcvifiteert werden, maar zullen vry paffeeren.

XVII. De Tollenaars en Tolfchryvers in Noorweegen zullen niet on-

derdaan de Schippers meer als zy fchuldig zyn af te dwingen: zullen ook
voor het fchryven der Tol-cedullen niet meer neemen als de Koningklyke-

V V V '^ Ordon-»
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Ordonnantie is vermeldende : en zal haare Koningklyke Majefteic een

zwaare flraffe daar op Hellen wanneer iemandc foude bevonden werden ter

contrarie gehandelt te hebben.

XVIII. Wegens den Gluckftadifclien Tol is veraccordeert, in cas de

zaake niet en kan werden afgedaan door de tegenwoordige Traflaaten

,

met de Stad Hamburg daar over aangefteld, dat de Onderdaanen der Ver-
ëenigde Nederlanden, mits toonende de behoorlyke Certificatien , in OJn-

nem eventum van nu af daar van fullen zyn bevrydc.

XIX. Nademaal nu door de bovengaande Artikelen alle differenten

tuflchen zyne Koningklyke Majefteit en de Hoog-Mog. Heeren Staa-

ten- Generaal der Vereenigde Nederlanden geheellyk zyn afgedaan en

afgehandeld , zoo is tuflchen beiderzyds Commillariiren en Gezanten toe

deeze handcJinge gcdeputeert, in maniere hier boven geroert, bewil-,

ligt, reciproce belooft en toegezéit, dat een iegelyk deel binnen den

tyd van drie maanden, naa uitleeveringe van dit Reces, de Ratificatie

en Gcnnamlioudinge zyner Heeren Committenten z« debita S fohimi forma,

by het andere deel zal en wil inlchaffea. En mogen de opgeroeide Hee-
ren Staaten- Generaal haare Ratificatie, door haaren in den Orifont heb-

bende Refident , of wien dezelve anderllnts daar toe gelieven te gebrui-

ken, laten inleeveren, en zal alsdan tegens der zelver overneeminge de

Koninglyke Ratificatie wederom aan den zelven in geantwoordt worden.

Boven alle het geene hier vooren ftaat , is in dit Traftaat mede befloo-

ten en bedongen, dat den Welgebooren Heer Anthon Gunter, Graaf tot

Oldenburg en Delmhorft, Heere tot Jever en Kniphuizen, &c. en des

zelfs rechtmatige Erfgenamen, de neutraliteit en exemptie hun voor dee-

zen en in fpecie by haar Hoog-Mog. door A£le van den i Augiifty Anno
1644.. toegeflaan en belooft, in hunne Graaffchappen en Heerlykheeden
zullen hebben te genieten.

Dat nu alle de bovenftaande Pointen en Artikelen tuflchen ons in den
ingang van dit Reces genoemde en van wederzyden gevolmagtigde Com-
milTariflen en Gefanten vaftelyk zyn veraffcheiden en beflooten worden

,

zoo hebben wy des ten oorkonde dit Reces met eigenhandige Subfcriptie

en opdrukkinge van onze Pitfchaften bevefliiget, en zyn daar van twee
al-eens luidende geëxpedieert , en aan iegelyk daar van toegefteldt worden.

Gedaan in ChnJiianopoH den 1 3 Augujly Anno 1 645.

Was Onderteekent

,

Corfits Ulefelt, Jacob de Witte,

Chrijliaan Thomajjen, Gevard Schaap,

Chrijhpher Uhreu, Albert Sonck,

Jorgen SeJ^eldt

,

Joachim Andree.

Chripfferjen, AR TI-
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ARTIKEL. III.

DUS verre van de zaaken en handelingen der Hollanders en van de

IJanfe Steden mee de Deenen gcfprooken hebbende, hebbe ik dienflig

geoordeeld hec Verhaal dat ik geeve van hunne Marine Intrigues en Ne-
gotiaciën voor eene wyl af te breeken , om een l'raftaac by te brengen op

den zelfden dag, te weetcn den 13 Augufty 1645, geOoocen tuflchen de

Kroonen van Z'joceden en Denemarken, 't welk een wetenswaardig en keurig

Stuk zynde , ik hier getrouwclyk vertaald geeve voor zoo verre het betrek-

kelyk is met de Zee-Zaaken en Zeevaart.

In de Vooraffpraak des Traèlaats brengen de AmbafTadenrs van de

Partyen by, dat 'er verfcheide oneenigheden ontftaan zynde tuflchen de

Kroonen van Zweeden en Denemarken en voornamclyk over den vrydom
van den Koophandel en Zeevaart, en van de Tolkn geëifcht in deSond,

welke oneenigheden eindelyk uitgebroken zynde tot een' Oorlog tot groot

nadeel en fchade der beide gemelde Koningen, is voorleden Jaar, in den

naam des Doorluchtigften en Grootmagcigfhen Vorftcn Lodcjoyk de XIV,
Allerchriflelykfte Koning van Vrankryk en Nnvarre, van zyne Moederde
Koninginne Regente , uit een opreclit medelyden mee die Koningkryken,

en zucht voor 't welzyn des Chi ijlendoms ^ en begeerte om de verdere ram-

pen des Krygs te voorkomen, en Rust en Vrede aan 't Chriftenryk te ver-

ïchafFen , door gemelde zyne Allerchriltelyke Majefteic een' buitenge-

woonen Ambairideur naar het Noorden gezonden aan de Hoven van Zwe-
den en Denemarken y met bevel om ze beide tot verzoeninge te vermaanen,

door een Vertoog van den elendigen Staat der Chriften Waercld ; met aan-

bod der Fninfche bemiddelinge tot fliflinge hunner Gefchillen. Zoo is 't

dat haare Zweedfche Majelleit, uit eerbied voor zyne Allerchrifhelyke Ma-
jefteit, zoo wel als door eene ernftige begeerte om den Kryg te eindigen,

en de zoetigheid van den Vrede te fmaakcn binnen de paaien van haar

Koningkryk, en in eene oprechte vriendfchap en goed verftand te leeven

met alle haare Nabuuren en inzonderheid met haaren Naaften, den Koning
vaxi Denemarkentn Kuorwegen , metwien , om die nabyheid, het Koningkryk
van Zweden verfcheide dingen in 't gemeen heeft, dien vriendelyken raad

zyner Allerchriflelykfte Majefleit heeft betracht en de bemiddeling van

Vrankryk aangenomen ; en zyne Deenfche Majefteit desgelyks verklaard

hebbende dat hy de Interpofitie des Konings van Vrankryk aanneemt, is

'er den 8 February eene Byeenkomst beraamd geworden te Bromshroo op de

Grenzen tuflchen dtf Plenipotentiariflen en CommiffarilTin der beide Ko-

ningkryken , zynde van eiken kant vier en van gelyke quaiiteit; alwaar de

gemelde Ambafladeurs vergaderd zynde, met huipe en byltand van den

Franfchen Ambaffadeur , als Middelaar , een' vaften etj bondigen Vrede

hebben gellooten, en de volgende Artikels beflcmd.

Eerjleljk
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Eerjlclyk aangaande de Vaart door de Sond en Bek , uit den Oceaan in de

Oojl-Zee, en uic de Oojl-Zee in den Oceaan; en den vrydom van alle Tol-

len en Beladingen voor den gemelden Doortogt en Vaart, de Certificaa-

ten van Goederen , en het doorzoeken en vifiteeren der Schepen , hunne

ophouding , en gerechtelyke Arreden en Handelingen , ingefleld voor de

Schepenen Goederen, tot voorkominge van Skiikeryen , en om de Sche-

pen voor alle gevaar te behoeden, en desgelyks om de vryheid vanden
Koophandel te bewaaren, welker interruptie oorzaak heeft gegeeven tot

den tegenwoordigen Oorlog en Beroerte, heeft men zich, naa veele by-

eenkomften, in welke alle middelen van verzoeninge zyn voorgeüaagen

,

verdraagen over de volgende Artikels.

I. Daar is beloofd , in den naam en van wcge zyne Deetifche Majefleic

en zyne Opvolgers, en van het Koningkryk van Denemarken, dat in het

toekomende haare Zivcedfche Majefteit en haare Opvolgers Koningen en

Koninginnen van Ziveden, en hunne Onderdaanen en Inwoonders in het

Koningkryk van Ziveden, Groot -Hertogdom van Finland, Ingennerland

,

Efthonia en Lyfland, recht en vryheid zullen hebben, en magt om, het

zy met hunne eige of met gehuurde Schepen , met alle foort van Vaartui-

gen
,
groot of klein , gewapend of ongewapend , Oorlog- of Koopvaardy-

Schepen , te vaaren en te tranfporLeeren hunne Goederen en P2ffe£ten van

allerhande flach of foort, zonder onderfcheid, door de Zee-Engtens van

de Sond en de Belt, naar dat het ieder behaagt of gelegen komt; en dat

Voorrecht zal hun niet verbooden worden , noch zy op eenigerhande

-wyze geftoord of gemolefteerd worden in 't genot van het voorgemelde.

II. En dit zal zoo verflaan worden, dat het liaare Zvoeedfche Majefteic

en haare Opvolgers, en haar en haare gemelde Onderdaanen, wonende in

'Z-vieden, Finland , Ingennerland, Efibonia en Lyfland, vry zal flaan te trans-

porteeren naar hun vermogen en behaagen door de Zee-Engtens van de

Sond en Belt, alle foorten van Goederen en EfFeften zonder onderfcheid,

iiitzonderinge of bepalinge, het zy de Goederen gekoft zyn in andere

Steden en Koningkryken , dan of het ProduClen der Aarde of Manufac-

tuurenzyn; en fpecialyker alle foort van Krygs- Ammunitie, en alles wat

dienllig in den Oorlog kan zyn, en inzonderheid Yzer en Koper Kanon,
grooteen kleine Snaphaanen, Musketten en Wapens, Degens, Kogels,

Buskruid, Salpeter, en alle andere dingen tot Oorlog en Wapenen beho-

rende , met welken naame ook genoemd , zonder eenige verhinderinge

,

detentie, verbod, belaftinge of fchattinge; het zy zulke dingen gevoerd

worden uit Zweden, Finland, Efihmia, Ingermerland ,' Lyfland , Fommeren,
Mecklemburg , Lubeck^ of van de Steden van PruiJJen en Koerland, in de

Landen langs den Oceaan; of het zy zy uit de voorgemelde Plaatfen ge-

voerd worden door de Oojl-Zee in Zvoeden, en de voorgemelde Provinciën,

of regelrecht in Pnmmeren, Mecklemburg, Lubeck of de Pruijflfche en Koer-

Jandfche Sicèüü , of andere.

II L AUc
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UI. Alle Schepen en Goederen, van welk flach ook, behoevende aan

haare Zwcedfche Majefteit en haare Inwoonders in Ziveden, Finland, Inger-

merland, EJihonia en Lyfland, hunne Zeelieden, Kooplieden en andere

Paflagiers, het zy de Schepen hun geheel behooren, of ten deele , zullen

in de Zee-Engcens van de Sond en Belt vry zyn van alle 1'ollen en Beladin-

gen, die nu in gebruik en zwang zyn , of die 'sMenfchen Verlland in hec

toekomende zoude kunnen uitdenken en verzinnen , onder eenig voor-

wendfeljwelk het ook zoude mogen weezen, niet alleen geduurende hun
verblyf in gemelde Zee-Engtens of Straaten van de Sont en de Belt , maar
ook geduurende hunne geheele Reize in 't gaan en komen. Doch zoo de

Schepen geheel aan Vreemdelingen behooren, of zoo zy 'er eenig part of

deel aan hebben , en dezelve Hechts bemand zyn door Onderdaanen van
haare Zv:eedjche Majefteit, zullen zy , aan den Koning van Denemarken voor
hunnen Doortogc door de Sont en de Belt^ betaalen het gene betaald moet
worden volgens de Tra£laaten en Coftume, het zy voor 't gantfche Schip,

zoo 't geheel aan Vreemdelingen toekomt, of voor eenig part daar van

naar gerade ; behoudens echter in alles , de vrydommen en immuniteiten

der Zweedjche Schepen, Goederen, EfFeften en Perfoonen.

IV. Aangaande de Vryheid van de Zeevaart der Ztveden, en hunne
exemptie van Tollen , belooft zyne Deenfche Majefleit en doet dezelve af

in dier voege, in zynen eigen naam en in dien van zyne Opvolgerende
Koningen van Denemarhn, en van dat Koningkryk, dat haare Ziveedfcbs

Majefteit en haare Onderdaanen in Z'ioeeden, Finland, Ingermerland , Es-

thcnia en Lyfland, zonder onderfcheid, deeze Rechten en Vrydommen
zullen genieten, in hunne Perfoonen , Schepen, Goederen en Koopman-
fchappen het zy Produften der Aarde, of JVIanufaftuuren ; en dat voor-

taan alle de voorgemelde Zweedfche Schepen en alle andere, Zweedfche Goe-
deren en Effeften, Schriften en Perfoonen voerende, vry zullen zyn van
alle doorzoek en vifitatie, meetinge of andere vexatiën in den Doortogt
van de Sond en de Belt , en dat geen Recht van Overheid of Jurisdictie

ergens in over dezelve zal geoeffcnd worden in gemelde Doorvaart, Koop-
handel en Navigatie; en veel min zal eenig Schip gefaifeerd worden, of
eenige Effeflen uit de Schepen genomen , of eenige Schepen tot den Dfe«-

fcben dienst gedwongen worden, zonder toeftemminge van de Eigenaars.

V. En vermits de Certificaaten , en de verfchillende uitleggingen en

verklaringen daar van, veel toegebragt hebben tot het invoeren der ge-

woonte van de Schepen te doorzoeken in den Doortogt van de Soml, en

gelegenheid hebben gegeeven tot de Gefchillen waar uit deeze tegenwoor-
dige Oorlog tufTchen de beide Koningkryken is ontftaan ; Zoo is 't, dat

tot voorkominge van zulke onluften in het toekomende, en om des te lig-

ter te doen onderfcheiden tulTchen de vrye Schepen der Zweden, en die

Tol moeten betaalen, eindelyk beflooten en beftemd is door deeze tegen-

woordige. Dut 3i\k Zixeedfche OorhgkhQpQii^ groot of klein, gelaaden of

X X X ledig.
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ledig, het zy alleen of verfcheide te famen, door de Straat van de Sond

vaarende, en naar Kronenburg zeilende ('t welk niet gepraétifeerd zal wor-

den in eenige andere Plaats van den Doortogt van de Soml) het groote

Zeil zullen ftryken voor het Kafleel van Kronenburg, en hetzelve groeten

met Kanon , welke groet door het Kafleel beantwoord zal worden ; en

zoo de Oorlogfchepen hunne Reize vervolgen, zonder ten anker te ko-

men , zal het hun vryftaan voort te zeilen zonder eenige verdere ceremo-

nie. Doch zoo 't gebeurt dat eenig Ziwedfch Oorlogfchip het Anker laat

vallen in de Engte van de Sond, en de Slotvoogd van Kronenburg tot den

Kapitein zendt, om hem in der minne te doen vraagen vaii waar hy komt,

en hem verzoekt zyn Certificaat te vertoonen , zonder eenig krakkeel tegen

hem te zoeken , zal de Kapitein niet weigeren zyn Paspoort te toonen aan

den Perfoon dien de Slotvoogd tot hem gezonden hcefc, maar zy zullen

malkander ontvangen en bejegenen op de heufchce en beleefdile wyze,

en de Kapitein zal op geene andere wyze , hoedanige ook
, gemoeid

worden. En belangende de naauwe Doortogt van de Belt, zullen de Z-weed-

fcbe Oorlogfchepen vry voorby Nyburg mogen vaaren, naa dat hun de wind

zal dienen of zy voegïykfl: zuilen oordeelen ; maar zoo zy ten Anker ko-

men voor of dicht by't Kafteel , zal 't zelfde waargenomen worden dat

hier boven gezegd is van 't Slot Kronenburg in den Doortogt, van de Sond,

VI. En daar en boven, dat alle Ziveedfche Schepen of Vaartuigen , be-

hoorende aan haare Zivseedjche Majefteits Onderdaanen , en aan de Inwoon-

ders van haare Majefteits Staaten inZixieeden, Finland, Ingermerland , Es-

thonia en LyfJand, geheel gelaaden met Goederen en Effeften van de ge-

melde Kooplieden en Inwoonders , volgens deeze Artikels en Conventiën

,

vry zouden weezen van alle Lallen en Quellingen, mits dat zy generaale

Cerificaaten hebben tot hunnen vryen doortogt van haare Majefleit en

haare Bedienden in fpeciale zaaken , en in andere gevallen van de Burge-

meeflers en Raad der Sceden, die Jurisdidlie hebben over de Schepen en

Goederen aan de Burgers en Inwoonders der Steden behorende, welke

zulle certificeeren in generaale termen , dat de Schepen en Goederen wee-

zendlyk behooren aan de Inwoonders en Onderdd.anen van Zweden , welk

Certificaat op de volgende wyze ontworpen zal weezen.

Fojvnulier 'van de generaale Zee-Paspoorten ivoor een Zweedfch

Schip ^ geheel bevracht met Zweedfche Goederen; V ivelk

( mutatis mutandis ) desgelyks kan dienen voor een uitz

heemfch Schip, geheel gelaaden met ZweedfcJie Goederen.

Wy Burgemeeflers en Raaden van de Stad van Certificee-

ren, dat het Schip gecommandeerd door t'huis hoort

in onze Stad van ' in Zweden, en alleen gelaaden si met Goederen

aan Zweden behoorende, en gedeftineerd is naar den Oceaan i
gelyk de

Schipper
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Schipper en Eigenaars [ zoo 'er meer dan een is j \'oor ons verklaard heb-

ben in ons Gerichce , dit Certificaat tot een bewys daar van verzocht heb-

bende : het Schip en Goederen daar door vry zynde van alle Schattingen

en Vexatiën in den Doortogt van de Sond en Bell: , volgens de l'raólaaten

tuffchen de beide Koningkryken beftaande. In oorkonde van het welk,

wy het Zegel der Stad aan deeze hebben doen fteeken , welke wy desgelyks

hebben doen tekenen door den Schryver. Gegeeven , enz.

Welk Certificaat vertoond en in de handen van de Tol-Bedienden zyner

Decnfche Majefteit zal overgegeeven worden in het Tolhuis te Elfeneur,

in den doortogt van Sond en de Belt , welke gehouden zullen zyn de Sche-

pen terftond vry te laaten , met een Teftimonium dat zy met hunne La-

dinge gepafleerd zyn j welk Teftimonium naar het volgende model inge-

richt zal weezen.

3ïodel van het Tejlimonhm ^ te geeven door de Bedienden van
de Tolhuizen te Elfeneur en Nybiirg aan de genen die hunne

Certificaaten vertoond hebben.

In den Jaare een duizend heeft N. N. Schipper van heC

Schip de t'huis hoorende in de Stad van zyn Cer-

tificaat overgeleverd voor Schip en Goederen, gedateerd te den

dag van in den Jaare In oorkonde waar van

wy hem dit Teftimonium gegeeven hebben , enz.

'tWelk gedaan zynde, mogen de Schippers vryelyk vertrekken met hun-

ne Goederen en Manfchap, zonder eenige verhinderinge, fchade, belas-

tinge of vexatie.

VII. Schepen door Kooplieden en Inwoonders van Zweden gehuurd,

en alleen gelaaden met Ziveedfchi Goederen , zullen op dezelfde wyze ge-

handeld worden ; en naa de vertoning hunner Certificaaten , in algemeene
bewoordigingen begreepen , en dezelve tt Elfeneur of te Nybiirg laatende,

en e:.'n Teftemonium daar van ontvangende ('t welk zonder uitftel gegee-

ven zal worden ) betaalende 't gene zy moeften betaalen voor Schepen die

geheel of ten deele uitheemfch zyn f zonder praejuditie van de rechten der

Zweedfche Perfooonen en Goederen ) volgens hun aandeel of proportie,

zal het hun desgelyks vryftaan hunne Reize voort te zetten , zonder eenige

verdere ftoornis of moleftatie.

VIII. En zoo eenig Ziveedfch Koopvaardy - Schip ongeladen door de
Straaten van de Sond ai Belt zeilt, zal de Schipper doen blyken en te ken-

nen geeren (gelyk airede is gezegd) te Elfeneur en Nyburg, door een ge-

neraal Certificaat dat hy t'huis hoort in Z'wedsn, Finland, Ingemerland, Es-

Xxx 2 thonia
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thonia of Lyfland, waar naa hy betaalen zal 't gene hy verfchuldigd is te

betaalen , en vertrekken als 't hem lust , zonder eenige andere belafting

,

vexatie, beletfel, of detentie.

IX. Zoo eenig Vaartuig, groot of klein, zeilt door de Straaten van de

Sond of de Belt
,
gelaaden ten deele met Zixeedfche en ten deele met vreem-

de Goederen ( welke laatfle alle rechten , welke op die Plaats geheeven

worden gehouden zyn te betaalen ) moet de Schipper Ceriificaaten hobben

van alle de Goederenen Effedten die hy aan boord heeft , behoorende aan

Kooplieden en Inwoonders van Z-iyfi/fK , Finland ^ EJlbonia, Jngermerland en

Lyfland, waar in byzonderlyk uitgedrukt zal zyn het gewigc der Goederen

iii dier voege dat men duidelyk kan zien alle de zwaare Goederen die on-

gedekt, en niet ingepakt of ingekuipt zyn, met hun gewigt, getal en maat,

volgens de Coflume der Zee; gelyk Koper, Latoen, Yzer, foorten van

Pek, Koren, Zout, Zoute-Vifch, Boter, Talk, Hennep, Vlas en zulke

ande're Goederen meer; en aangaande kleine Goederen die ingepakt, of

ingekuipt, of in kallen beflooten kunnen worden, die zullen nietgefpecifi-

ceerd maar met een Ziveedfch Merk op de kaflen en vaten gemerkt zyn;

en in de Certificaaten zal uitgedrukt weezen, dat de gemelde kaflen en

vaten en de Goederen , die zy bevatten , en die niet gefpecificeerd zyn

,

toebehooren aan Kooplieden en Ingezetenen van Zweden. En tot grooter

klaarheid van zaaken , en om alle gelegenheden van gefchil te myden , is

hier onder een Model bygevoegd van de gemelde Certificaaten.

Formulier "Jan de Certificaaten , te gee'uen aan Zweedfclie

Schepen ,
gelaaden deels met Zweedfclie en deels met uit-

heemfche Goederen^ die den Tol moeten betaalen; welke

y

met eenige njeranderingen , desgelyks kunnen dienen mor
vreemde Schepen door de Zweeden gehuurd.

Wy Biirgemeeflers en Raaden der Stad van N. certificeeren

,

dat op den ondergemelden dag, P. P. Burger [of Inwoonder]

onzer Stad N. in Zweden voor ons in ons Gerichte verfcheenen

zynde , verklaard heeft, dat hy aan boord van 't Schip R waar

van Eigenaar is S. S. en Schipper T. T. ingefcheept heeft

het getal van Ponden Koper, Yzer of Vlas, of Laften Weit, Rog-

ge of Garst; of het getal van Balken, Planken of Maften, of

van VatWyn, of het getal van Vaten of Tonnen Goederen

en Koopmanfchappen ,
gemerkt L. L. behoorende aan Q. Q. Burger

[of Inwoonder] van de Stad van C. in Zweden; en de gemelde

P. P. dit Certificaat verzoekende om het Schip en de Goederen van

alle Schattingen en Vexatiën in de Zee-Engtens van de Sond ende Belt te be-

vryden, volgens deXraétaaten tuffchen de beide Koningkryken beftaande,

hebben
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hebben wy hem hetzelve geaccordeerd, naa dat wy 'er het Stads -Zegel
hebben doen aanhangen , en ondertekenen door den Schryver. Gegec-

ven, enz.

Welk Certificaat overeenkomende met de quantiteit der Goederen , en
vertoond en overgegeeven zynde aan de Bedienden van het Deenfche ïó[-

huis te ElfencuT en Nyburg, zullen de gemelde Zzveedfcbe Goederen, in het

Certificaat uitgedrukt, vry zyn en exempt van alle andere doorzoekinge,

vifitatie, detentie, gerechtelyke Próceduuren, of confifcatie. Doch zoo
't mogt gebeuren dat men reden had om in het Schip te zoeken naar an-

dere verbode Goederen, of van andere die aan Tol onderhevig zyn; zul-

len in dit geval de Goederen daar men aan twyffelt uit het Schip geno-
men, gedeponeerd, en door- en onderzocht worden te Elfeneur ofte A'y-

burg, 't welk volvoerd zal worden binnen acht dagen, tenlangften, zoda-

nig dat, zoo binnen dien tyd, ten uiterften, eenig Zweedfch of ander Schip
door Ziveeden bevracht, vryelyk mag vertrekken met alle de Zweedfche

Goederen, zonder eenige verdere verwylinge; en dat de Schepen en
"Vaartuigen, Koopmanfchappen en EfFetlen behoorende aan de Onderdaa-

nen en Invvoonders van Zweden, Finland, Ingermerland , EJlhon'ia, en Lyf-
land, niet in 'tallerminfle gequeld worden met onnodige vifitatiën en vexa-

tiën , om reden van de gemelde misflagen en vergiffingen.

X. Zoo eenig Schip van Z-iüfifH, F/n/ijK^, Eflkonia oï Lyfland , bevracht

zy door Vreemdelingen , en gelaaden met uitheemfche Goederen die aan
Tol onderhevig zyn , zullen de Schepen en Perfoonen niet te min genieten

de Vrydommen , Voorrechten en Immuniteiten die hun van rechts wege
toekomen , en door het tegenwoordig Artikel aan de Zweeden vergund zyn;

en de uitheemfche Koopman zal eene Rekening van zyne Goederen gee-

ven , zonder eenige Schennis van de Immuniteiten van de Zweeden in de
Straaten van de Sond en de Belt.

XI. En op dat den Zweedfche Schepen en Goederen, in hunne Reizen,
noch vertoeving noch fchade toegebragt worde, flrydig met het voornee-
men van deeze, heeft men uit name van zyne Deenfche Majefteit beloofd,
dat de dingen te Elfeneur en te Nyburg zodanig gefchikt zullen worden,
dat de Meefter van het Tolhuis, of eenige andere Bediende, in zyne
plaats, op zekere uuren voor en naa den middag, alle daag, prefent zal

zyn in 't gemelde Tolhuis, om daar de Certificaaten te ontvangen; enter-

flond , op den ontvangfl: daar van , aan de Schippers andere zal geeven in
de voor-befchreeven form , zodanig dat de Zweedfche Schepen en Goede-
ren hunne Reizen kunnen voortzetten, zonder verhinderinge of moleftatie.

XII. En zoo 't naderhand mogt gebeuren , dat de Schepen van haare

Zweedfche Majefteit of die van haare Onderdaanen , het zy 't hunne eige

of gehuurde Schepen zyn , door onweer of anderfints te rug gedreeven

X X X 3 zynde.
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zynde, eene veilige Haven mogten zoekeri in Noorwegen, of in eenige

Plaats van de Staaten des Konings van Denemarken, zal het hun vryelyk

vergund en toegefbaan worden, en zy zullen in generhande wyze genio-

lefleerd worden , het zy met Belaftingen, Tollen, Vifitatiën of ander-

fints , maar alleen de Rechten betaalen die andere Vrienden en Vreemde-

lingen betaalen voor Ankergeld , en diergelyke andere betanielyke Gel-

den, in Plaatfen daar .men gewoon is dezelve te heffen, maar niet van

hunne Goederen en Koopmanfchappen : En het zal hun vry flaan voor

hun geld te koopen het gene zy nodig hebben j en de Deenfche Oorlog-

en andere Schepen zullen in het zelfde geval het zelfde Voorrecht hebben,

in de Z'weedfche Havens.

XIII. Zoo 't gebeurt dat, indien haare tegenwoordige ZiU(?e^ck Maje-

fleit ofhaare Opvolgers , Koningen van Ziveden , Soldaaten of Ruiters worven

in de Koningkryken en Staaten hunner Vrienden langs den Oceaan , of

eenig Krygsvolk zonden in de nabuurige Provinciën van de OoJiZee , of in

Oftro-Golhen , en zy aan den eenen of den anderen kam door de Ooft -Zee

voeren , is 'er geaccordeerd en befl;c:md dat hec haare iVJajc-fbeit en haare

Opvolgers vry zal ftaan zulks zonder tegenkantinge te doen ; mits dat 'er

evenwel niet meer dan 1200 Man te gelyk zal doorvaaren, en dat aan zy-

ne Deenfche Majefteit daar kennis van zal gegeeven worden drie weeken

van te voren, op dat alle achterdocht daar door weggeno.Tien moge war-

den , en de overtogt vry zyn. Maar zoo eenige Zvieedfche of andere Of-

ficiers de Oojl-Zce wilden overfteeken met hunne eige Paarden en toerus-

tinge, mogen zy het vryelyk doen met één of verfcheide Schepen , zonder

daar eenige kennis van te geeven.

En om in het toekomenden alle gefchillen tuffchen de twee Koningkry-

ken te voorkomen; of zoo de vlooten der twee Koningkryken malkander

ontmoeten , .of het eene Oorlogfchip het ander; of zoo by toeval de

Z'vucedfche Vloot in eene der Straaten van de Oojl-Zee komt , in de Sond of

in de Belt, en daar de Deenfche ontmoet; of indien de Schepen of Vloot

van de laatfte komt in eenige Plaats of Haven waar in de Ziveedeu voor

hen gekomen zyn ; is 'er beftemd gelyk volgt, Dat zoo de Vloot van een

van beide Koningkryken de andere in de Oojt-Zee ontmoet, of in den

Oceaan , zy elkander wederzydfche blyken van Vriendfchap zullen tooncn,

en elkander groeten eneerbieden op gelyke wyze; haarGefchutloflenopde

gewoone wyze en noch de eene noch de andere zal iets verders doen , noch

geene meerderheid trachten te toonen welke pretenfiën zy ookmeenen te heb-

ben ; het zelfde zal gefchieden als een of twee Schepen malkander ontmoeten ;

maar zoo een of twee Schepen van een van beide de Koningkryken de Vloot

van het andere ontmoeten , zullen zy dezelve groeten met het loffen van hun
Gefchut, en het flryken van hun groot Mars-Zeil , tot dat de Vloot voorby

is, of het Anker laat vallen in eenige Haven, maar zy zullen hunne Vlag
niet be-hoeven te flryken. Maar zoo 'er meer dan twee Schepen van beide by

malkander
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malkander zyn , en eene Vloot maaken, nullen zy zich aan beide kanten

met het lofTen van Gefchut vergenoegen, zonder hunne Zeilen te flryken,

'en de eene zullen de andere daar niet toe noodzaaken.

XV. Het zal een, twee, drie vier, of ten hoogften vyf Ziveedfche

Oorlogfchepen vryflaan door de Straaten van de Sond en Belt te zeilen ,

zonder daar vooraf kennis van te geeven aan zyne Deenfche Majefleit of

zyne Opvolgers; en als zy in de Sond gekomen zyn, en op de Ziveedfche

wyze met twee fchooten gegroet hebben
,
(gelyk airede is gezegd) zullen

zy hun groot Mars-Zeil laaten vallen voor het Kafteel Kronenburg, tot dat

zy het zelve voorby gezeild zyn; en zoo 't gebeurt dat zyne Deenfche Ma-
jefteits Vloot of Schepen zich daar bevinden voor hen , zullen zy kun-

nen volflaan met de twee voorgemelde fchooten, zonder tot iets verders

verplicht te weezen. Maar zoo haare Ziveedfche Majelleit of haare Op-
volgers de Sond of de Beh moeten doorzeilen met eene Vloot van Oor-

logfchepen, is beflemd dat zyne Deenfche Majefteit daar kennis van zal

hebben drie weeken van te voren , op dat de aankomfl van zulk eene

Vloot geenen grond tot achterdocht of mistrouwen geeve ; en die kennis

gegeeven zynde , zullen de Zweeden de vryheid van de Doorvaart hebben
zonder eenige tegenkantinge of befchadiginge van wege de Deenen.

XVI. En wat belangt het Eiland Burgen daar zyn^ Deenfcbe Majefleit

federt eenigen tyd een Uitlegger gehouden en Tol geheven heeft; zyne
gemelde Majefteit ziet door deeze tegenwoordige daar geheel van af, en

belooft geen gebruik daar meer van te maaken, en voortaan daar geen

Tol meer te vorderen.

XVII. Betreffende de Rechten welke zyne Deenfche Majeftei in de

laatft verloope Jaaren te Gluckflad geheven heeft van Schepen en Goede-
ren, gaande van de eene of de andere Plaats naar Hamburg; is men dien

aangaande overeengekomen als volgt , Dat vermits zyne Deenfche Maje-
fleit nu met de Hamburgers in onderhandelinge zynde , aangaande de Ge-
fchillen tuffchen hen gereezen, en over 't affchaffen van dien Tol, zoo
zy 't met malkander eens en die voorgemelde Rechten afgefchaft worden,
zullen de Onderdaanen van haare Zwf^^ck Majefteit, welke in die Plaat-

fen en Geweften handelen , desgelyks dezelfde Voorrechten genieten; en
fchoon, tegen allen fchyn , de Gefcliillen met de Hamburgers over dien

Tol blyven duuren , of zoo zy confenteeren om dien te betaalen ; hebben
de Deenfche Commiffariflen , uit naame van zyne Deenfche Majefteit, en
van den Hertog van Holflein beloofd , dat alle haare Zixieedfche Majefteits

Onderdaanen en Inwoonders van Zweden, Finland, Ingermerland , Efthonia

en Lyfland , die op de Elve handelen, daar vry van zullen zyn; en dat

zy uit dien hoofde niet opgehouden of gemolefteerd zullen worden door
eenige Bedienden van zyne Deenfche Majefteit , of van den Hertog van
Holftein, het zy zy zich onthouden in Forten of in Schepen; en dat zy vry

zullen
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zullen zyn van alle fchatdngen en laftige vifitatiën , en wyders dat zy niet

gehouden zullen zyn eenige Tefhimonia in Gefchrifte te toonen, en veel

minder Certificaaten in te brengen, of eenige andere rekenfchap van dee-

zen aart te geeven.

XVIII. En vermits de bevinding in vorige tyden, geleerd heeft, dat

de Voorrechten en Vrydommen den Zweeden in Denemarken en Nooyivegen

verleend, en aan de Deenen en Noorwegers 'm Zweden, om met malkander

te handelen , en vry te zyn van alle Rechten , ingevoerd deels door oude

Coftume, en deels door Onderhandelingen en Traftaaten tuflchen de bei-

de Koningkryken, oorzaak heeft gegeeven tot verfcheide Gefchillen, en

zelfs haat en vyandfchap verwekt tulTchen de beide Koningkryken , en

dikwyl den Koning en de Onderdaanen van het eene Koningkryk oneenig

gemaakt heeft met die van het andere, in zoo verre dat zulks de voor-

naamfte oorzaak is geweest van de breuke der Vriendfchap die van ouds

tuflchen de beide Koningkryken heeft beftaan ,• en dat 'er fchier niet eenc

byeenkomst door de CommilTIirifren van de beide Partyen gehouden is daar

die zwarigheid niet in is geopperd; behalven dat die vrydom nu niet zoo

voeglyk te continueeren is als voorheen; Zoo is 't dat men aan beide

kanten heeft beftemd , Dat alle immuniteiten van Rechten en Beladingen

zullen ophouden en weggenomen worden , voor de Deenen en Noorweegers

in Zweden , en voor de Zweeden in Denemarken en Noorwegen , zonder preju-

ditie echter van den vryen Doortogt der Zweeden door de Sond en Belt ; en

men zal den Zweedfche Kooplieden verbieden met hunne Koopmanfchap-

pen in Denemarken en Noorwegen de paaien hun gefield te buiten te gaan

;

en in Zweden verder te komen zal desgelyks aan de Deenen en Noorwegers

verbooden worden, zoo wel binnen in 't Land als in de Zee-Steeden en

Provinciën. Echter eenig Zweedfch Koopman in het toekomende op Dene-

marken en Noorwegen handelende, za! de vryheid hebben van te handelen

in de Zee- en Stapel-Steden, daar toe verordend, en daar de Kooplieden

en Vreemdelingen mogen komen ; en daar zal hy dezelfde Vryheid en

Voorrechten genieten die aan andere Vrienden en Vreemdelingen vergund

worden, volgens de Wetten en Sza.tuüten vclxi Denemarken , altoos behou-

dens de Voorrechten der Steden ; en aan den anderen kant een Deenfch

Koopman op Zweden handelende, of in eene van de Provinciën die 'er on-

der behooren, zal dezelfde Vryheid en Voorrechten hebben van te hande-

len in Stapel-Havens, ten dien einde verordend, en daar andere Vrienden

en Vreemdelingen mogen komen , volgens de Statuuten en Wetten, van

Zweden ; altoos behoudens de Wetten der Steden. En op dat hunne

Zweedfche en Deenfche Majefleiten niet ontrust of gemolefleerd worden in

hunne Koningkryken zullen zy over hunne Onderdaanen difponeeren in

dier voege als elks nood en toeftand zal vereifchen.

XIX. De Koophandel en Vaart op de Revier de Trotheji tulTchen fVeJl-

Gotkn en het Territoir van Babus, zal blyven in den zelfden Staat, Vry-
dom
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dom en voorrecht daar hy van ouds in was, en zal niet gefloord of afge-

broken worden aan geene van beide de ingangen naar den kant van Co-

ikenburg en Kongel, en alle gebouwen die opgehaald, of andere die n.en in

haar Kanaal heeft laaten zinken, die eenigfints nadeelig aan de eenen of
de anderen zyn, zullen weggenomen en het Kanaal fchoon gemaakt wor-
den, zonder eenige tegenkancinge, en inzonderheid zal weggenomen wor-
den het gene 'er in geworpen is aan den kant van Bahiis , en, naa een net

onderzoek, zal haar haar ouden loop wedergegeeven , en de fchade die 'er

gedaan is herfteld worden. De Zzveeden zullen in geenerhande maniere
ontrust worden door de Dcenen of Noorwegers , noch deeze laatfte door
hen,- maar men zal in tegendeel de Vaart en Koophandel voort zetten

naar billykheid , en de Schepen zullen de Revier op en af vaaren aan den
kant van Gotbenburg, zonder eenige verhinderinge, belafting of bezwaar,
gelyk van te voren in gebruik is geweeft.

XX. Wyders is geaccordeerd. Dat haare Ziveedfche Majefteit in het

toekomende zal houden, gelyk zy tot hier toe gedaan heeft, een Poft-

meefter te Elfeneur en eene Post tuflchen Zweden en Hamburg , die overal

paflceren zal zonder verhinderinge of moleftatie; en haare Majefteit zal

desgelyks Lieden hebben om haare Brieven , en die van haare Onderdaa-
nen, en andere die uit haar Koningkryk gezonden worden , of in hetzelve

,

te bezorgen, en dat zonder eenige verhinderinge, verwylinge of vifitatie;

en zyne Dcenfche JMajefteit zal dezelfde magt hebben , te weeren van een
Agent te Stokholm te hebben , om zyne eige of zyner Onderdaanen dingen
waar te neemen.

XXI. De Goederen door den Ziveedfcben Adel in Denemarken en Noof'

weegen bezeten , en die de Deenfche en Noorweegfchen Adel in Zweden heb-
ben bezeten voor den Oorlog, zullen den rechte Eigcnaaren wedergegee-
ven worden , welke dezelve zuilen bezitten volgens de oude Tra£l:aaten

»

en volgens de Wetten en Statuuten van elk Koningkryk, zonder eeniger-
hande moleftatie of verhinderinge.

XXII. En om dat de Oorlog aan beide kanten eenige confifcatiën ver-
oorzaakt heeft; en eenige verliezen aan de Onderdaanen terwyl hy geduurd
heeft; zal alles aan beide kanten vergeeten weezen uit corifideratie van
deezen Vrede, en alles wat verkoft en werkelyk geconfifqueerd is, en alle

byzondere Verliezers zullen blyven in den Staat daar zy tegenwoordig in
Zyn, en niets zal aan beide kanten door de Onderdaanen betaald worden;
en men zal geenige moleflatie doen , noch eenige A£tie intenteeren tegen
de genen die uit dien hoofde fchulden gemaakt en dezelve niet deugdelyk
betaald hebben , zoo wel binnen als buiten het Koningkryk.

XXIII. Doch zoo 'er iets gevonden word (het zy verkoft of niet)

Y y y d.u
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dat niet werkelyk geconfifqueerd is, en alle fchulden welke de Onderdaa-

nen en Inwoonders van Zweden van deezen Oorlog met recht konden

eifchen van zyne Deenfche Majefteit, of de Decnencn Noorwegen van haare

Zviedfche Majefteit, zullen, op behoorlyk bewys, aan beide kaneen ter-

ftond betaald worden.

XXIV. Indien in het beloop van deezen Oorlog, eenig Vonnis geflree-

ken is, het zy in Zweden of in Denemarken , tot nadeel van eenigcn Zweed

in Denemarken, of tot nadeel van eenigen Deen of Noorweger in Zweden,

zal het van geen effe£l: weezen; en het zal nu vryllaan aan elk eenzyn
Recht te vervolgen en te bewyzen.

XXV. Vermits haare Majefleit de Koningin Cbrijl'ma van Ztveden ge-

duurende deezen Oorlog onder haare gehoorzaamheid gebragc heefc ver-

fcheide van zyne Dm?/6-/;£ Majcfteits Forten , Provinciën, Territoriën, en

Steden in Jutland, Schonen, Halland, Blekiiig, Bornhohn, en Holjlein; en

desgelyks in Stormarn en Ditmarfen, en namelyk Chriftianopel , Pinneberg,.

Helfingbwg , Landskroon , Labolm , Engelholm , Seltzburg , Hammershuzen
,

of met welke andere namen zy genoemd en nu door 't Recht des Oorlogs

bezeten worden; uic dit en verfcheide andere jnzigten, en door de bemid-

deling en vlyt, en de geftadige vermaningen en perfuafiën van den Am-
bafladeur zyner Allerchriftelykfte Majefleit,- ftemt haare Zweedfche Maje-

fleit toe aan zyne Deenfche Majefleit af te flaan al het Recht dat zy door

den Oorlog verkreegen heeft op de gemelde Provinciën , Forten , Landen

,

Huizen, Velden, Steden en Territoriën; alle welke dingen hem en zyne

Opvolgers zullen behooren, volgens den inhoud van deezen Vrede; en dat

uit de begeerte diezy heeft om de ongemeene elenden te voorkomen, wel-

ke de aanhouding van deezen Kryg na zich zoude fleepen , wel overwee-

gende hoe nodig eene verzoening der Noordfche Koningkryken is om den

weg te bereiden voor de Rust en Vrede van Chriftenryk, daar zoo lang

naa gewenfcht is : En op dat de begeerte en vlyt hunner Majefleiten de

Allerchriftelykfle Koning en zyne Moeder de Koningin Regente , om de

Gefchillen en Oorlogen tuflchen deeze Koningkryken te enden , niet zon-

der uitwerkfel blyven, zyne £)fe«yc/;e Majelleit, byzonderlyk overgehaald

door den AmbalTadeur van zyne Allerchriftelykfle Majefteit, voor hem en

zyne Opvolgers, en voor de Koningkryken van Denemarken en Noorwegen

,

beloften gedaan hebbende zoo krachtig als hy deeze tegenwoordige doet,,

belooft en flaat toe aan haare Zweedfche Majefteit en haare Opvolgers de

Koningen van Zweden, en aan de gemelde Koningkryken, dat in compen=-

fatie van de Provinciën , ForterefTen , Steden en Territoriën , die wederge-

geeven ftaan te worden; hy overgeefc het geheele Jemptland, daar in be-

fluitende Iteredalia, enz. mitsgaders Gotland, en de Stad en Citadel van^

Wisbui, en de Eilanden en Armen van Zee daar van afhangende, desge-

lyks ook Oefel en Jmsburg , met alle de Eilanden en Onderhorigheden

,

. ea.
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en alles wat 'er aanhangkelyk aan is, mee de Overheid , Koningklyke

Voorrechten, en Kerkeiyke en Waereldlyke Jurisdiftie , Cynfen, Inkom-

ften en Rechten ter Zee en te Land , op dezelfde wyze als de Konin-

gen van Denemarken , en inzonderheid Chrijliaan de 1 V'ie ^ nu regeeren-

de, dezelve bezeten hebben; welke in het toekomende zulkn behooren

en toekomen aan haare Ziveedfche Majefteit en haare Opvolgers de Ko-

ningen van Zweden, om door hen bezeten te worden door een p?rpetuëei

Reent, gelyk het byzondere Inftrument van Ceffie daar toe op.ifcfteld

,

en getekend en gezegeld docr zyne Deenfche Majefteit en zyne Raaden

,

volkomener getuigen. En daar en boven flaat zyne Deenfche Mije-

fteit toe, en belooft uit zynen Naam, en voor zyne Opvolgers, en voor

het Koningkryk van Denemarken , Dat ten einde haare Z-Joeedfche IVIajc-

fleit, en haare Opvolgers, en Ónderdaanen in Zweden, Finland, Inger-

merland , Efthomën en Lyfland zekerheid mogen hebben van 't vrye ge-

not, zonder moleflaiie, van Koophandel en Vaart door de Scraaten van

óe Sond en de Oojl-Zee, volgens deeze tegenwoordige Artikels, te gee-

ven aan de gemelde Koningin, haare Opvolgers en aan het Koningkryk

van Ziveden, tot een onderpand, borge en zekerheid van de nakomingc

der gemelde Artikels en Conventiën voor de naaftvolgende dertig Jaaren,

gantfch Halland met zyne Forten Holm en Helmjlad tn IVarburg, mitsga-

ders alle Steden en Dorpen in die Landftreek gelegen , zoo wel de voorge-

melde Holm, Helmftaden fVarburg, als Falkenburg en Koning/lachen, en alle

Landeryen en Leenen daar in gelegen, volgens de oude Grenzen en Paa-

ien der voorgemelde Landfbreeken; op voorwaarden dat haare Majefteit

de Koningin van Zweden, haare Opvolgers en het Koningkryk van Zivc-

den zullen houden en bezitten de gemelde Provincie van Halland, met alle

haare Forten, Steden, Magiftratuuren, Rechten, ordinaire en extraordi-

naire Superioriteiten , Koningklyke Rechten en J urisdi6lièn , Kerkelyke

en Burgerlyke , en alle andere Voordeelen komende van de Landen, Wa-
teren , Revieren , Zeen , Eilanden , Havens en Velden , zonder iets , wat
het ook zoude mogen weezen, uit te zondaren , en met welken naam het

moge genoemd worden, op dezelfde manier als de Koningen van Dene-

mrrken dezelve hebben bezeten , en inzonderheid op de manier als de te-

genwoordig rcgeerende Koning, Clmft'man de IV^^^, dezelve bezit en
houdt; en alle Inwoonders van die Provincie, zoo wel ten Platten Lande
als in de Steden, Kerkelyke of Waereldlyke, EdJiieden of Burgers, daar

in woonende en hun verblyf houdende, Zullen geduurende de voorgemel-

de termyn van dertig Jaaren niet gehouden zyn eenigen eed van gehoor-

zaamheid, onderwerpinge en getrouwheid te doen dan alleen aan haare

Zvseedfche Majefleit en haare Opvolgers, en aan het Koningkryk van Zwe-
den, 't en zy de gemelde termyn van dertig Jaaren zonder interruptie ver-

fcheenen zy, volgens den inhoud deezer tegenwoordige Conventie, gelyk

in 't byzonder Inftrument van het onderpand en ztk.rheid, door zyne Deen.

fcbe Majelleit gegeeven, en gerekend door alle Raaden zynes Koning»

Y y y 2 kryks,
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kryks, breder en volkomener uitgedrukt is. En verder is geaccordeerd

aangaande de voorgemelde borg en zekerlieid_, dat de voorgemelde termyn
van dertig Jaaren verfcheenen zynde, zyne Deenfche Majeftein en het Ko-
ningkryk van Denemarken , voor en aleer de gemelde Provincie worde we-
dergegeeven

,
gehouden zullen weezen , dezelve te laaten tot Sccuriteit

aan haare Zvoeedfche Majefheit en de Koningen haare Opvolgers, of in der-r

zelver Plaats al zoo goed een onderpand te geeven, met hec welk haare

gemelde Majefleit, de Koningen haare Opvolgers, en hec Koningkryk van
Zweden verzekerd kunnen weezen, dac zy Sccuriteit voor de nakomingq
deezer tegenwoordige Artikels hebben.

Vermits dac laatfte lange Artikel de Zee-Zaaken niet betreft, zou ik 'ec

mynen Leezerniet moeyelyk medezyn gevallen, indien ik 'er geene merk-
waardige Plaats in had gevonden , waar uic men met reden een ge wigtig beiluic

kan trekken om de Stelling te onderfteunen die in 't eerfte y\rtikel deezes

Werks ter neder gefteld is, te weecen, dat de Zee bequaam is lot, en onder-

hevig aan Heerfchappy; 't welk, gelyk 'er klaar in blykt , het gevoelen ge-

weefl: is der Vorflen die dit Traktaat gemaakt hebben , en der Gevolmag-.

tigden en andere Staatsdienaars, die 'er in gebruikt zyn gew.efl, vermits

in den perpetueelen en tydelyken affland, dien de Koning van Denemarken

doet aan de Kroon en hec Koningkryk van Zweden van verfcheide Landen
en Territoriën , zeeruitdrukkelyk gewag.gemaakt is van ÓlQ Armen van Zee^

Zeen, Wattrs, enz. van dezelve afhangende, en daar onder behoorende,

waar over ik my breeder zoude kunnen uitlaaten om het gemelde Artikelr

te onderfteunen, indien ik noch meer redenen behoefde by te brengen om
de vaftigheid van die OnderfteUinge te bewyzen.

Vermits de vyftien volgende Artikels weinig betrekking hebben tot de
Zee-Zaaken zal ik ze overflaan , om des te meer plaats te hebben voor het

gene tot myn tegenwoordig oogmerk weezendlyker behoort.

XLI. Daar is desgelyks beftemd door deeze Artikels: Dat alle de Ste-.

den, in het Hanfeatifcb Verbond begreepen, daar deel aan zullen hebben j.

en vrydora zullen genieten van Koophandel te Land en ter Zee in de beide

Koningkryken , behoudende de nakoming van de oude Traftaaten tufTchen-

deeze Koningkryken en de Hanfe Steden voor een beter tyd ; en men zal

geene Stad, Burger of Onderdaan beledigen om eenige daad ,
geduurende

deezen Oorlog gepleegde

X L IL Inzonderheid wordt de Stad van Dantzick in deezen Vrede inge-

floocen, en zal, op dezelfde wyze als zy tot hier toe heeft gehad, de vry-

heid van Koophandel te Land en ter Zee , in beide de Koningkryken ; tn.

alle beledigingen, voorgevallen geduurende deezen Kryg, zullen in eeuwi-

ge vergetelheid begraaven zyn.

XLIIL-
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XLIII. Dit TraiSlaat zal, tot grooter zekerheid, bekrachtigd, gete-

kend, en gezegeld worden met het groote Zegel van Zweden en Denemar-

ken, en desgelyks getekend en gezegeld worden door de Raaden der biids

Koningkryken.

XLI V. Elk Koningkryk zal eene luiflerryke AmbalTade nair Franh-yh
^

zenden, om dank te zeggen voor de Bemiddelinga, en dat Koningkryk te

verzoeken zorg te draagen voorde nakominge des Trattaatsgellooteo-den

13 Mgujly 1645. enz.

Dit Traclaat dus zyn volle bedag 5;ekrcegen hebbende op den 13 /lu--

gufcy; werd twee dagen daar naa een ander Traèlaat van Gitarantie te Siider-

Okra geflooten tulTchen de Staatsdienaars der Koninginne van Zweden en de
Gemagtigden der Staaten-Generaa!, by 't welk deeze beide Mogendheden'
beftemden , Dat, in geval de Koning van Denemarken eenige inbreuk

maakte in de rraélaaten met elk der beide Partyen geflooten , zy malkan-

der onderling zouden byflaan , en de vrj'heid en immuniteit van den Koop-
handel en de Zeevaart dapperlyk verdedigen en handhaaven , volgens het:

Recht der Volkeren, de oude Coflume , en de byzondere Traólaaten en^

Conventiën tulTchen hen.

Den 25 November daar aan volgende, werd te Koppenhagen een Traflaat*

gelïooten tulTchen Lodeivyk den XI V en zyne Moeder de Koningin Re-
gente van Vrankryk aan den eenen kant, en de Koning en het Koningkryk

van i)eKe7?MJ-^e« aan den anderen , by 't welk zy overeenquamen

,

I. Dat 'er in 't toekomende een onfcheidbaare Vriendfchap zal weezen-

tufTchen de beide Koningkryken.

II. De Onderdaanen van beide de Vorflen zullen vryelyk handelen

op de beide Koningkryken, volgens de refpeólive Wetten, plaats in de-

zelve hebbende.

III. De Onderdaanen zyner Allerchriftelykfte Majefleit in Denemarlen

cf Noorwegen komende om hunne of iiunnes JVIeeflers Zaaken , het zy raa-

kende den Koophandel of eenig ander ding, zullen vryheid van Confcien--

cie hebben ; en des Konings Staatsdienaars daar refiderende zullen den--

Roomfch Catholyken Godsdienst mogen oeffenen in hunne eige Huizen.

IV. De Schepen van een van beide Koningkryken, komende in de Ha-
vens van. het ander, zullen gunflig ontvangen en vriendelyk behandeld
't?orden.

y. De Onderdaanen van een van beide Kroonen ter Zee handelende, •

Yyya es-
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en zeilende langs de Kuften van het ander , zullen niet gedwongen worden

in eenige Haven in te loopen, 't en zy ze derwaart gedeftineerd zyn ; en

zoo zy ten anker komen, zullen zy niet genoodzaakt worden hunne Goe-
deren te loflen, of dezelve te verkoopen of te vermangelen, maar zy

zullen vryelyk mogen doen het gene zy dienftigst en voordeeligst voor

hunne zaaken oordeelen.

VI. Wanneer Franfche Schepen, of Schepen door Franfchen gehuurd en
bevracht, door de Scraaten of Engtens van de Sond vaaren, werwaart zy
óok gedeftincerd mogen zyn , of van waar zy ook komen, zullen zy niet

gehouden zyn eenigen anderen Tol te betaalen dan dien de Koning van
Denemarken geordonneerd heeft in een Speciaal Tradlaat over dit Stuk,

geflooten den 27 September deezes tegenwoordigen Jaars , onder wiens

Tegen-Zegel eene Lyst is van de Schatting of Tol. En zoo in het toe-

komende de Hollanders iets betaalen voor Zee-Bakens en Vuuren , zullen

de Franfchen het desgelyks betaalen.

VII. De Onderdaanen des Konings van Frankryk die in Noorwegen de

Produólen van hun Land zullen brengen , of in ballafl: derwaart zeilen , om
de Waaren die zy nodig hebben te komen haaien, zullen voor 't inbrengen

der Goederen derwaart, noch voor die zy daar koopen niet meer Tol be-

taalen, dan nu den Onderdaanen des Konings van Denemarken is opgelegd,

of in het toekomende opgelegd zal worden.

VIII. Desgelyks zullen de Onderdaanen des Konings van Denemarken

•op Frankryk handelende, geene andere noch grooter Rechten betaalen dan

de Franfchen zelfs , of hunne Vrienden en Bondgenooten , en zy zullen

hunne Goederen mogen verkoopen en daar over difponeeren aan wie zy
willen , en voor zulken prys als zy goed zullen vinden.

IX. Schepen van Oorlog in de Havens van een van beide Koningkry-
ken komende, zullen vriendelyk ontvangen worden, de behoeftigheden

die zy nodig hebben betaalende.

X. Schepen van Oorlog en andere, aan een van beide Koningen behoo-

rende, zullen niet gedwongen worden tot den dienft van den anderen,

zonder toeftemminge van den Vorst wien de Oorlogfchepen behooren,

of van de Eigenaars van de andere Schepen; en wel fchoon de Kapitein

van het Oorlogfchip 'er in flemde.

X I. De beide Koningkryken zullen hun uiterfte befl: doen om den Koop-
Jiandel en Zeevaart te bevorderen, en de Zeerovers uit te roeyen.

-XIJ. En vermits de Vrjheid van den Koophandel voornamelyk beftaat

daar

--1



zetters

EN ZEEVAART. X. Hoofdst. s43

daar In , dat de Zaaken iti de fVeJl' Noord- en Oojl-7.ee gehouden worden
in den zelfden toefland daar zy tot nu toe in zyn gewceft, zullen beide de
Koningen hun bell doen om het oudeEvenwigc of Equilibrium te onderhou-
den , 't welk tot nu is bevonden geweeft de zekerlle Grondilag te zyn van
de publyke Rufl en Vrede.

De andere vyf Artikels deezes TraClaats doen niets tot ons oogmerk.

Vermits de Koning van Denemarken ^ eene geringe Belaftinge van Vuur- inRrtie

of Baak- Geld, 't welk voor twee honderd Jaarcn noch maar een Ryksiaal- ^" *-^^^''^''

der was, van tyd tot tyd dermaate vermeerderd had dat zy een onbetame-
lyke knevelary en een onverdraaglyke Tol was geworden, die noch ge-

ftadig werd verhoogd, in weerwil van de Conventiën, en inzonderheid

van het Verdrag van
_ 164 1 ; bewoog deeze buitenfchreefgaande Belafting

de Koningin van Zweden om den Koning van Denemarken te beoorloogen

;

en zy deed den Staaten - Generaal voorflaan, eene Vloot van 50 Oorlog-

fchepen uit te ruften, en 5 of óooo Man op dezelve in te Schepen om
Denemarken aan deeze zyde van de Sotid aan te taften, terwyl zy dat Ryk
aan de andere zyde zoude beoorlogen. Deeze Voorllag werd door Holland

goedgekeurd , maar verworpen door de andere Provinciën. De Prins van
Oranje was 'er ook tegen, om dat hy voorhad Jntiverpen te veroveren voor
den Staat; eene onderneeming die op elf Tonnen Gouds zoude te ftaan

komen. De Franfche Ambafladeur, vreezende dat de Staaten zich door
zoo zwaar eene Toeruftinge te veel zouden verzwakken om met de ver-

eifchte kracht en nadruk Spanje te beftryden , zocht hunne Hoog-Mog.
van dat voorneemen af te raaden , door eene Redenvoering , die vry
fcherp was. Doch de Staaten van Holland, wien, gelyk zy zeiden, aan
den Koophandel in de Oojl-Zee meer gelegen was dan aan 't veroveren van
eene Stad in Vlaanderen , weigerden tot eenige wervinge voor dien Krygs-
togt te verftaan , 'ten zy de andere Provinciën in de uitruftinge tegen Dene-
marken bewilligden. Dit bewoog de andere Provinciën om 'er hunne ftem
toe te geeven, uitgenomen Zeeland, alwaar de meefte ftemmen aan de
zyde des Prinfen waren.

Dewyl de gelegenheid nu fchoon ftond om zich van de Deenfche kne-
velaryen te bevryden, werd 'er, in weerwil van de pogingen des Deenfchen
Gezant in den Hage, en van 't woelen van den Franfchen Arabailadeur,

eene Vloot in Holland uitgeruft van 48 Zeilen, welke uitliep met ontrent

300 Koopvaarders, met last om den ouden Tol van 1Ó28 te betaalen, en-

geweld met geweld te keer te gaan , zoo de Koning van Dcnemarkerrmeer
mogt begeeren. " Zy zeilden alle door, zonder Tol te betaalen. De Koop-
vaarders zeilden door, en de Oorlogfchepen lieten 't Anker vallen voor
Koppenkagen.

De Koning van Denemarken, ytx^cWikt van eene zoo ontfachelyke Vloot,,

lei draaPalm in 't Vuur, en floot met hunner Hoog-Mogenden Gemag-
tigdeixi
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iigden den 13 Augujly 1645 het Tra6laat 't welk hier voren bygebragt is

bynaa op den voet der Tollyflen door de Scaaten overgezonden. l3aar

door wendde hy het onweer af dat hem aan den eenen lont dreigde:

raaar de Zweeden hadden hem airede in zulk eene benaauwdheid gebragt,

dat hy 'er zich moest uitredden door den nadeeligen Vrede waar van wy
het Traftaat hier voren bygebragt hebben.

Het naaftvolgende Tra6taat van dcezen aart, is dat door 't welk de

Stad van Liibeck haar oud Verbond vernieuwde met de Staaten Generaal

die niet tegengaande hun laacfl Verdrag met Denemarken , om dat Ryk des

te beter in ontfiig te houden, gaarne hun Verbond met die Stad vernieuw-

den door een TraClaat, in 't welk zy hun misnoegen over de Deenfche Be-

ladingen op hunne Schepen, dij ondanks liet hier voren bygebragte Trac-

taat, onder verfcheide voorwendfels op nieuw verhoogd werden, op het

allerklaarll uitdrukten ; want zy verklaarden 'er uicdrukkelyk in , dat zy

vaft beflooten hadden de Vrylieid hunner Scheepvaart in de Ooft -Zee te

befchermen en te handhaaven; v/elk Belluit, en de maatregels die zy na-

men om het krachtdadig uit ce voeren, het Hof van Kopperéagen tot een

'Verdrag met hun neigde : Zoo dat 'er den 12 Februm-y 1647 een Trac-

taat tuflchen den Koning van Denemarken en hen gcflooten werd, 't welk,

fchoon vry lang, veele weetenswaarJigc dingen vervattende, ik dienflig

geoordeeld hebbe hier geheel en al in te voegen : waar toe ik des te meer

geneigd ben geweell; om dat het dienen kan om de Waereld een net denk-

beeld te geeven van den uitgeftrekcen handel dien de Hollanders dry ven in

•de Noord - Zeen.

ARTIKEL. IV.

Tra[laat van Koophandel
:,
gemaakt tujjche Chrifliaan den

lyden Koning van Denemarken, en de Vereenigde Neder-

landfche Trovimiën , gejlooten in den Hage , den 1 2 Februa-

ry des Jaars 164.7.

Ei
L

^ERSTELYK. Alle de Ingezetenen der Vereenigde Provinciën zul-

len van den dag van den datum des tegenwoordigen Traélaats tot den 23
Augujly, Nieuwe -Styl, des Jaars 1658 den Tax of Tol in Noorwegen hQ-

taaien , als volgt.

II. Alle Schepen zeilende van de gemelde Vereenigde Provinciën naaï

doorwegen, zullen zich begeeven naar vyf of zes bequaame Havens der ge-

dmelde Provinciën, om daar gemecten en gemerkt te worden, door Liedéfi

van
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van beide kanten daar toe gefield ; waar toe drie Perfoonen benoemd zul-

len worden door den Koning van Denemarken , behalven noch een' anderen

Perfoon, die 't opzicht over hen zal hebben; en hunne Hoog-Mogenden
kunnen desgelyks, zoo zy 't goedvinden, aan hunnen kant een gelyk getal

Perfoonen met cenen Opziender verkiezen.

IIL De Schepen zullen neten getrouwelyk gemeeten worden naar hunne

diepte, lengte en breedte.

IV. En op dat 'er geen gefchil ryze tuflchen de Deenfche en Hollandfche

Meeters en Opzienders , hebben wy dienflig geacht een Model voor te

(lellen, volgens het welke die meeting en uitrekening gedaan zal worden;

en Aflchriften van welk Model of Tafel, zoo als die in dit Tradlaat inge-

voegd is , behandigd zullen worden aan de Meeters en Opzienders , die

zich daar naa zullen regi-er'cn.

Tafel of Model om de Schepen te meeten .^ 'volgens de

Amfterdafnfche Maat,

De lengte zal genomen worden van 't buitenfle deel boven den Steven

of het Galjoen , van 't eene end van 't Schip tot het zelfde deel van den

Steven aan 't ander end.

De breedte zal genomen worden van de tegen over flaande binnen

Planken van beide zyden van 't Sciiip, voor de groote Mast.

De diepte of inhoud van 't Schip zal worden gemeecen tuffchen de groo-

te en de bezaan Maft, daar 't hei ondiepft is , en wydfl by de Pomp van de

ecne zyde tot de andere , en daar naa zullen zy meeten van 't midden van'c

Meetfnoer en het Hout , tot den bodem van het Hol : waar naa zy op de

volgende manier te werk zullen gaan.

Een Schip van honderd twintig Voet in de lengte, vyf-en-twintig Voet
in de breed :e, en veerden Voet diepte, met een half Dek van de lengte

van de groote Luiken ; zal geacht worden honderd en vyf-en-vyftig Lafl:

of Ton groot te zyn.

Een Schip van honderd drie-en-twintig Voet lang, en vier-en-twintig

en een half Voet breed, en veertien diep , met een half dek; honderd zes-

en-veertig Laften.

Een Scnip van honderd twee-en-twintig Voet lang , vier-en-twintig en

een half V^oet breed , en dertien en een half Voet diep, met een half dek j

honderd acht-en-dertig Laften.

Een Schip van honderd en twintig Voet in de lengte, vier-en-twintig

Voet in breedte, en dertien en een half Voet in diepte, hebbende een half

dek; honderden dertig Laft.

Een Schip van honderd achtien Voet lang , en dertien Voet diep , met

een half del{; honderd en drie-en-twintig Laft.

Z z z Een
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Een Schip van honderd zeflien Voet lang, derden Voet diep met een

half dek; honderd en achtien Laft of Ton.

Een Schip van honderd veertien Voet lang , drie-en-twintig en een

half breed, en dertien diep, met een half dek; honderd en twaalf Lafl:.

Een Schip van honderd twaalf Voet lang, drie-en-twintig breed, en

dertien diep, met een half dek; honderd en zeven Lafl;.

Een Schip van honderd tien Voet in de lengte, drie-en-twintig in

breedte, en twaalf en een half in diepte; honderd en een lafl;.

Een Schip van honderd acht Voet lang, twee-en-twintig en een half

breed, en twaalf en een half diep, met een half dek; zes - en - negentig

Last.

Een Schip van honderd zes Voet lang, twee-en-twintig breed, twaalf

en een half Voet diep, met een half dek ; negentig Laft.

Een Schip van honderd en drie Voet in de lengte, twee-en-twintig in

de breedte, en twaalf en een halfin de diepte, met een half dek,- acht-

en- refl:ig Lafl;.

Een Schip van vyf-en-negentig Voet in de lengte , een-en-twintig en

een half in de breedte, en twaalf in de diepte; drie en feventig Lafl:.

Een Schip van negentig Voet lang, een-en-twintig en een half breed,

en twaalf diep ; zes-en-feftig Lafl.

Een Schip van vyf-en-tachtig Voet in de lengte, een-en-twintig in de

breedte, en elfen een half in de diepte; feflig Lafl:.

Een Schip van tachtig Voet lang, een-en-twintig breed, en elf diep;

acht-en-vyfcig Lafl:.

Een Schip van honderd en zes-en-twintig Voeten lang, vyf-en-twintig

breed, en dertien diep, met een compleet Overdek, van vier Voet hoog

binnen 'sdeks, zal geoordeeld worden honderd en twee-en-feventig Laflen

groot te zyn.

Een Schip van honderd vier-en-twintig Voet in de lengte, vyf-en-twin-

tig in breedte,, en dertien in de diepte, met een overdek van drie en een

half Voet hoog ; honderd en twee-en-fefl:ig Lafl;.

Een Schip van honderd twee-en-twintig Voet lang, vier-en-twintig en

een half breed, en dertien diep, met een dek van drie en een half Voet,

honderd en drie en vyftig Lafl:.

Een Schip van honderd en twintig Voet in de lengte, vier-en-twintig

en een halfin de breedte, en dertien in de diepte, met een dek van drie en

een half Voet; honderd vyf-en-veertig Lafl;.

Een Schip van honderd achtien Voet lang, vier-en-twintig breed, en

twaalf en een half diep, met een dek van drie en een half Voet; honderd

en vier -en -dertig Lafl;.

Een Schip van honderd dertig Voet lang, acht-en-twintig breed, en

twaalf diep, met een overdek van zes Voet hoog, zal geoordeeld worden

ontrent honderd vyf-en-negentig Lafl; te voeren.

Een Schip van honderd zes-en-twingtig Voet in de lengte, zes-en-twin*
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tig in de breedte, twaalf in de diepte, en hebbende een dek als boven;
honderd en feventig Laft.

Een Schip van honderd en vier-en- twintig Voet lang , vyf-en-twintig

breed , en elf en een half diep , een dek hebbende van vyf en een half Voet
hoog ; honderd zes-en-feflig Laft.

Een Schip van honderd twee -en -twintig Voet lang, vyf-en-twintig

breed, en elf diep, met een dek van vyf Voet hoog; honderd zes-en-

vyftig Laft.

Een Schip van honderd en twintig Voet lang. vier-en-twintig en een

half breed , en elf diep ; honderd zes-en-veertig Laft.

Een Schip van honderd achtien Voet in de lengte, vier-en-twintig in

de breedte, en tien en een halfin de diepte, met een dek van vier en een

half Voet; honderd vyf-en-dertig Laft.

Een Schip van honderd zeftien Voet lang, drie-en-twintig en een half

breed , en tien diep met een dek van vier en een half Voet ; honderd en

twintig Laft.

Een Schip van honderd en twaalf Voet in de lengte, drie-en-twintig in

breedte, en tien in diepte met een dek van vier en een half Voet; hon-

derd en derden Laft.

Een Schip van honderd tien Voet lang , twee -en -twintig breed, en
tien diep, meteen Dek van vier en een half Voet; honderd en tien Laft.

De Schepen die niet van dezelfde form of dragt ah boven bevonden zullen

'Siorden, zullen door de Meeters en Opzienders getaxeerd worden volgens

het voorgemelde Reglement , en naar gelang van hunnen dragt of grootte.

En de voorgemelde Rekening gemaakt zynde by het Laft van St. Ubes
van Koren of Zout, vermits de Schepen zoo diep niec kunnen ge-

laaden worden met Hout , om zyne ligtheid en ftyfheid , zal 'er

een vyfde deel van de berekeninge van elk Schip afgekort worden.

V. De Schepen op de voorgemelde wyze gemeeten zynde, zullen ge-

brandmerkt worden op de Zegelbalken , op het Galjoen en achter op het Schip;

en men zal twee Jclcn of Certificaten opftelien voor het Schip , welke ge-

tekend zullen worden door de Meeters en Opzienders van weérkanten, een
van welke overgegeeven zal worden aan den Schipper van 't Schip, en
het ander in handen van de Magiftraat der Plaatfe daat het Schip gemee-
ten is.

VL Daar zullen desgelyks gehouden worden twee Regifters der Sche-
pen dus gemeeten, die- desgelyks getekend zullen worden door alle Per-

foonen die dezelve gemeeten hebben ; een van welk men naar Denemarken zal

zenden , om overgegeeven te worden aan de Commandeuri der Kafteelen

en andere Officieren, op dat men toevlugc tot dezelve kan neeraen, in

Z z z 2 geval
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geval van nood, en het ander zal in handen van hunne HoogMogenden
blyven.

VII. De Schepen zullen gemeeten worden voor het einde van de

Maand /^pril ten langden , en vroeger zoo 't mogelyk is ; ten welken einde

de beide Partyen hun uiterfle beft zullen doen.

VIII. Alle Schepen uit de Vereenigde Provinciën naar Noorwegen zei-

lende, en een Certificaat van hunne Maat in behoorlyke form hebbende,

zullen, als zy uit hec gemelde Koningkryk vertrekken, betaalen volgens

hunnen dragt of grootte, als hier beneden; dat is te zeggen. Alle Sche-

pen voerende, volgens het Certificaat van de Meeters, honderd en vyf-en-

twintig Laft, zullen de tax van maar voor honderd betaalen; en desgelyks

zullen alle Schepen, Hout uit Noorwegen uitvoerende, maar voor vier vy'fde

van hunnen dragt of groote betaalen , het ander vyfde daar \an afgetrokken

wordende, uit confideratie dat zy wel en getrouwelyk zyn gemeeten ; aan-

gaande 't welke zyne Majefteit de nodige bevelen zal zenden in alle zyne

Tolhuizen van Noorwegen.

IX Schepen ftevenende uit de zeven Vereenigde Nederlandfche Provin-

ciën naar Noorwegen, en Koopmanfchappen derwaart brengende, zullen

voor die Koopmanfchappen alleen de rechten betaalen die de Onderdaa-

nen van zyne Deenfche Majefteit gehouden zyn te betaalen; zodanig dat

de Inwoonders van de gemelde zeven Vereenigde Nederlandfche Provin-

ciën niet hoogcr belaft zullen worden dan die van Denemarken en Noorwegen.

X. Alle Schepen uit de Havens der Vereenigde Nederlandfche Provin-

ciën zeilende naar Noorwegen, en een getrouw Certificaat van hunne Maat
aan boord hebbende, geiyk hier boven gezegd is, zullen een Ryksdaalder

per Laft betaalen; van 't getal hunner Lallen een vyfde aftrekkende, gelyk

hier voren gezegd is.

XI. De gemelde Schepen Hout laadende, mogen desgelyks in dezelfde

Havens laaden , Pik, Teer, Huiden, Mofcovifch Glas, of eenige andere

Waren die uitgevoerd mogen worden , het voorgemelde recht van een

Ryksdaalder betaalende , en niet meer.

X I I. Dit zal alleen maar verftaan worden van Schepen Hout uit Noor*

wegen voerende , en in Havens daar Hout te koop is, en niet van andere

Plaatfen, en inzonderheid van Bergen daar die Handel niet gedreeven

wordt ; in welke Havens de Inwoonders der zeven Vereenigde Proviur

ciën voor andere Goederen dezelfde rechten zullen betaalen die zyne Deen-

fche Majefteits Onderdaanen betaalen. £n dit zal alleen maar verftaan

worden van Schepen met Noordfch ]r]out gelaaden, en van de Havens daar

die handel gedreeven wordt, en nergens elders. XIIL.
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XIII. Alle andere Rechten en By-tollen van welken naam ook, die tot

hier toe op dien IJandel gelegd zyn , zullen afgefchafc worden, en zya
afgefchaft mits deezen; en in het toekomende zulkn 'er geene andere in-

gevoerd mogen worden, dan de airede gemelde, genaamd de Tol van 'i

Lafi Hout, onder welken naam of van welken aart het zy.

XIV. Alle de gemelde Schepen gelaaden met Hout, den Tol betaald

hebbende volgens het Certificaat hunner iNIaate, het gemelde vyfde deel

daar afgetrokken zynde, zullen niet verder gemoeid worden met nazoeken

ofontlaaden, onder eenig voorwendfel , welk het ook zy, maar het zal

hun volkomen vryflaan te vertrekken , als zy 't gemelde Recht of Tol be-

taald hebben.

W. Daar zal geen onderfcheid gemaakt worden in de qualiteit van't

gelaaden Hout , het zy het van de befte , de middel of de flechtlte foort:

zy; en veel minder zullen zulke Schepen doorzocht, ontlaaden of opge-

houden mogen worden; zodanig dat indien de gemelde Schepen der Ver-

eenigde Nederlanden eenig Eiken, of ander verboden Hout laadeden, men
geen nazoek zal mogen doen , maar 't verboden Hout zal aangehouden
worden , alleen als het buiten de Schepen gevonden zal worden: in welk
geval, de Onderdaanen van de gemelde zeven Provinciën niet zullen ly-

den, noch in hunne Perfoonen , noch in hunne Goederen, noch gemoeid.
Hoch gequeld worden onder eenig voorwendfel, welk het ook zy.

XVI. De koften , te betaalen in de Havens van Nuorixtgen, voor de

behoedinge van vreemde Schepen, gelyk Yzeren Ringen en ander gemak,
zullen niet gs-ëifchc worden van de Schepen die getaxeerd en gemeeten.

zyn, gelyk hier boven uitgedrukt is; maar in tegendeel zal hun alle ge-

mak , geryf en hulpe tocgebragt worden , zonder jeenige verdere be-

lafting.

XVII. Geduurende den termyn in dit Tradlaat uitgedrukt, zal'er gee-

ïie nieuwigheid of verandering gemaakt worden direft of indireél, dooE
verhoging van de Tollen of Belaftingen op het Laft Hout, of in eenige

andere maniere , onder eenig voorwendfel, hoedanig het zy; maar alle

dingen zullen blyven in de|izelfden ftaat als in deezen is uitgedrukt, te

weeten, één Ryksdaalder per Laft voor elk Schip Hout laadende, en hec

uit hetKoningkryk uitvoerende.

XVIII. Zoo eenige nieuwe of andere Schepen, niet gemeeten, naaf

Noorwegen vaaren om Hout te gaan haaien , zullen zy in Noorwegen gefchat

en gemeeten worden door drie of meer Deencn of Nooren , en even zoo
veel HoUandfchs Bootslieden, volgens het model hier airede ingevoegd; en

de nette inhoud of dragt der Schepen zal gemerkt en getekend worden.

Z z z 3 door
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door de genen die dezelve gemceten hebben ; en de Rechcen daar naar be-

taald worden, een vyfde aftrekkende, als boven.

XIX. Het zal den Onderdaanen van de zeven Vereenigde Nederland/ebt

Provinciën voortaan vryftaan uit te voeren Linden, Eilchen en Ypen-
Hout, Hout voor Raën en Maften, van zeflien tot twintig palmen; en

geen onderfcheid zal 'er gemaakt worden ten aanzien van den Tol tufTchen

de verfcheide foorten van Hout die uitgevoerd worden , maar die zal by'c

Lalt betaald worden , zoo als hier boven gezegd is.

XX. Wanneer zyne Deenfche Majefteit ten behoeve van zyne eige Staa-

ten nodig zal hebben Linden, Efll-iien en Ypen-Hout, en Raën en Mas-
ten van zeftien palmen, zullen in zulken gevalle de Kooplieden zulk Hout
niet mogen uitvoeren zonder zyne Majefteits uitdrukk'elyk verlof; mits

echter, dat in dit geval het gene gezegd en vaftgefteld is in 'c vyftiende

Artikel raakende Eiken Hout , te recht geconfidereerd worde.

XXI. Indien teeeniger tyd gebeuren mogt, dat de Tollen en Rechten
in Noorwegen verminderd wierden ten voordeele van zyne Majefteits On-
derdaanen, of die van andere Natiën Hout uit Noorzvegen uitvoerende,

en het zelve brengende niet in zyne Majefteits eige Staaten, maar naar

vreemde Landen , zullen in zulken gevalle de Onderdaanen hunner Hoog-
Mogenden niet meer betaalen dan zy , maar getaxeerd worden overeen-

komftig met hun.

XXII. Alles zonder het vorige Tradtaat van den 13 AiguflyN. S in

den Jaare duizend zes honderd vyf-en-veertig, te Cbrijtianüpel geflooten,

tufTchen zyne gemelde Majefteit en hunne l^oog-Mogenden, te benadee-

len, 't welk in alle zyne deelen in volle kracht en vigueur zal blyven

,

voor zoo verre daar geene verandering in gemaakt is door dit.

XXIII. En vermits door de voorgaande Artikels, toegefïaan by ons

de refpeèlive Ambailadeurs en CommilTariiTen, alles wat tot geen befluit

gebragt heeft kunnen worden rakende het 7de en 9de Artikel des voorge-

melden Traftaats van den Jaare duizend zes honderd vyf-en-veertig, tus-

fchen zyne Majefteit den Koning van Detiemcukeh' en de Hoog- Mogende
Heeren Staaten -Generaal, nu ten eenemaal afgedaan is; hebben wy we-
derzydfch toegeftaan en aan malkander beloofd, dat elke Party zal doen
overleveren aan de andere, uit naame van hunne refpeétiveMeeftcrs, bin-

nen drie maanden naa de overgave dcezes Traclaats, eene bekrachtiging

van het zelve in goede en behoorlyke form: en hunne Hoog-Mog. zul-

len kunnen gebruiken hunnen Refident in de Sond of iemant anders dien zy
dienftig zullen oordeelen tot overleveringe van de hunne; welke zoo draa

niet door zyne Majefteit ontvangen zal zyn , of hy zal de andere tekenen

,

ea
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en dczdve doen tekenen door den Prins van Denemarken, en de Heeren
van zynen Raad, om dezelve over te leveren.

XXIV. Alle welke Stukken en Artikels overgekomen en beHooten

zyn door ons , de in 't begin deezes Tra6taats gemelde refpeélive Ambas-
fadeurs en CommifiarifTen ; in oorkonde waar van wy deeze tegenwoordi-

ge ondertekend hebben met onze hand , en dezelve bekrachtigd met ons

Zegel ; van welke twee Inllrumenten gemaakt zyn van den zelfden inhoud

,

waar van elke Party een naa zich heeft genomen-

Gedaan in den Hage den twaalfden Febriiary , een duizend zes honderd

zeven-en-veertig. De Doorluchugfle en Grootmagtigfte Vorst en Heer,.

Cbrifiiaan de IV'''^, Koning van Denemarken, Noorwegen en der Gotten en

Wenden, enz. hebbende believen te zenden aan hunne Hoog-Mogenden,
de Heeren Staaten- Generaal der Veresnigde Nederlanden , den Heer Cor-

fits Ulefeldt , Ridder en Gouverneur van 't Eiland Moen, enz. en Opper-

Hofmeefler van de Huishoudinge, en Kancelier van zyne Deenfche Maje-
fteit, en zynen Extraordinaris AmbalTadeur, om te handelen met de ge-

melde Heeren Staaten Generaal, over verfcheide Zaaken van gewigt; en
onder andere ora over een te komen over een Recht of Tol van een tantittn

per Lafl, op al het Hout uit Noorwegen uit te voeren: en, op order van
hunne Hoog JMogendcn, zyne Excellentie onderrecht zynde van de groo-

te ongemakken , toegebragt aan de Schepen der Vereenigde Provinciën

vaarende door de Sond in de Oojl Zee , van wegen de Paffen van het Tol-
huis, en door twaalf Ton rond Zaat voor een Laft te rekenen in plaatfe

van vier-en-twintig Ton ; heeft de gemelde Heer Ambaffadeur beloofd en'

zich zelven verbonden zyn best te doen by zyne gemelde Majefteit om
order te bekomen om de gemelde klagten te doen ophouden; en dat de-

Schepen behoorcnde aan de Onderdaanen hunner Hoog-Mog. bevryd mo-
gen worden en blyven van alle afperfinge van Geld, en van de ongemak-
ken van vifitatie en andere verwyiingen. En verder, dat vier-en-twintig

Ton Lyn-zaad en ander rond Zaad voor een Lalt zullen gerekend worden ,.

volgens de gewoonte der Kooplieden , en in gevolge van het derde Arti-

kel des laatften Traflaats , tuffchen zyne Deen/che Majefhtit en hunne
Hoog - Mogenden gellooten in den Jaare duizend zes honderd vyf - en-

veertig.

De gemelde Heer Ambaffadeur heeft verder beloofd uit naame zyner
gemelde Majefteit, dat in het toekomende, om alle ongelukken voor te

komen, men Boeyen en andere Zee-Baaken zal oprechten, tot nut en
dienfl van den Koophandel en Zeevaart, mits dat elk Schip gelaaden zyn-

de, aan zyne Majefteit of zyne Bedienden zal betaalen vier Ryksdaalders,.

en elk Schip in ballaft, twee. In oorkonde waar van, wy zyne Maje-
ffeits gemelde Arabaffadeurs, en wy Commiffariffen en Gemagtigden der

gemelde Ileeien Staaten- Generaal , deeze tegenwoordige met onze hand
onder--
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•ondertekend en met ons Zegel geflerkt hebben, uit krachte onzer Vol-

magten en Procuraiiën , en twee Indrumentt/n van den zelfden inhoud op-

gefteld voor elke Party een. Overgeleverd in den Haag den 12 February^

duizend zes honderd zeven-enveercig.

En vermits geduurende de Jaaren 1645 en 1646 verfcheide gelaade

Schepen der Vereenigde Provinciën de Sund door en de Onji-Zee in ge-

vaaren zyn , mitsgaders Schepen in ballan:, zonder in 't door- en weder
doorvaaren eenigen 'i'ol of Belafting betaald te hebben, of zonder ergens

aangetekend of geregiftreerd gevveefl te zyn , zoo dat het by deeze gele-

genheid moeyelyk zoude vallen eene nette Rekening daar van te niaaken:

Daarom hebbe ik Corfits Ulefeldt Ambafladeur, enz. voorgemeld, aan den

eenen kant, en wy CümraiirarifTen der Hoog -Mogen Je Heeren Staacen

Generaal, desgelyk voorgemeld aan den anderen kant overgekomen, ge-

accordeerd en beliemd , dat voor de gezeide nalaatigheden in het betaalen

van den Tol, de Staaten- Generaal zullen geeven de Somme van één hon-

derd en twintig duizend Ryksdaalders , welke betaald zullen worden in dit

Land, op de vertoning van zyne Majefteiis Qiiitantie door de genen die

zyne gemelde Majefteit daar coe zal magtigen, by de overlevering van de

bekracluigingen deezes tegen woordigen i'rattaats, welke van wecrkantea

uitgewifleld zullen worden drie Maanden naa den datum deezer tegen-

woordige. In oorkonde waar van, wy Ambafladeurs van gemLlJen Ko-

ning , en wy CommiflarJlTcn en Gemagrigden der Scaaien - Generaal
,

deeze tegenwoordige getekend hebben met onze hand, en gefterkt met
onze refpeflive Zegels, uit kracnie van onze Voltnag.en. En diar zyn

twee Infhrumenten van den zelfden inhoud opgefleld, en aan elke Party-

een behandigd in den Hage den twaalfden February , duizend zes honaerd

zevenen-veertig.

De Zaaken in 't Noorden my vry lang opgehouden en wat te verre

gebragt hebbende , moet ik v,reder eenige Schreden te rug keeren tot

die van Portugal.

AR TI-
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ARTIKEL V.

TRACTAAT
Van Bejland en ophoudinge van alle Aden van Fyandfchap

als ook van Trafycq^ Commercie en Secoiirs, gemaakt en

geJloQten den i z Juny , voor den tyd van tien Jaaren ,

tuffchen den Boorluchtigsten en Grootmagtigsten Don Jan

den IV^"^^ Koning van Portugal, Algarvc, enz. en de

Hoog - Mog. Heeren Staaten - Generaal der Fereenigde

Nederlanden,

DE ervaarentheid heeft gelcert , dat Don Fhilippo de tweede, Koning
van Caftilien , met kracht ende geweldt van Wapenen , hier bevoo-

rens heefc geinvadeert de Kroone van Portugal , ende dien volgens ontfec

den Doorluchtigflen , Grootmachtigen Koning Don Jan (hier bevoorens

Hertoge van Braganfa ) van het ongecwyffelde Recht ende Gerechtigheid,

omme als wettig ende naafle Erfgenaam van de Doorltichtigfte ^rouivs

Dona Catharina , te fuccederen totte Hoogllgemelde Kroone van Portugal

,

Ende hebben de Succefleuren van den vooriz. Koning van Cafliliën veele

Jaaren achter den anderen gecontinueert in de geweldadige occupatie van
de meer Hoogllgemelde Kroone van Portugal , verbreekende Accorden
ende Verdragen van Vriendfchap, correfpondentie ende handel, die de
Heeren Koningen van de Kroone van Portugal altoos met andere Princen

ende Natiën in Europa hebben gehad, beroovende den goede Ingezetenen

ende Vafallen van die Kroone van derzelver Wetten , CoOiumen ende Ge-
rechtigheden , hun daar-en-boven bezwarende met ongerechtigheden , on-

verdraagelyke quellingen, ende verfcheiden andere foorten van Tyrannie,
hun opleggende exceffive laden , die de Koningen van Caftilien met ende
neiïens het patrimonium der Koningklyke Kroone van Portugal hebben
verlpiJc ende geconfumeert, in vermydelyke ende onbehoorlyke Oorlogen,
waar door de voornoemde goede Ingezetenen ende Vafallen van die Kroo-
ne gepicqueert ende vertoornt geworden zynde, hebben naa lange patien-

tie met groote couragie ende voorzichtigheid , eindelyk het onrechcvaer-

dig ende ondraachelyk jok van den Koning van Caftilien afgeworpen

,

ende haar zei ven in vrydom herftelt, ende vervolgens Cammimi applaufu

,

den meer Hoogftgemelden Johan de Fierde tot Koning erweelt, uitgeroe-

pen ende gezwooren, ende de Hoog -Mogende Heeren Staaten- Generaal
ook PaJJlvé, wetende de onverdraachelyke Tyrannie ende over zwaare
laften van den voorfz. Koning van Caftilien, ook deszelfs boos voornemen
om te geraake tot de Monarchie by hem veele Jaaren over gantfch Europa

gepre tendeert, hebben tot bevorderinge van het gemeene befte geoorJeelc

A a a a dienftig
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dienftig te zyn het loffelyk voorneemen van den meer Hoogftgemelden

Koning Don Jan de Vierde te feconderen , ende met denzelven te maaken

ende voltrekken dit tegenwoordig Tratlaat ende Accort, ende mits dien

te laten pafleeren veele ende verfcheiden occafien , die zy anderfints tot

haar eigen particulier profFyt ende nuttigheid by deeze occurentie van

zaaken, zoo aan deeze, als aan d'andere zyde van de Linie zouden kun-

nen mefnageren , ende in plaats van dien liever laten revivifceren de oude

Vriendfchap , Correfpondentie en Handel , die tuflchen de Heeren Ko-

ningen van de Kroone van Portugal ende de Nederlanden over ende weder

over van ouds is geweeft.

L Eerftelyk is 'er beflooten een goed, vaft, getrouw ende onverbree-

kelyk Beflant ende ophoudinge van alle Aften van Vyandfchap , tuflchen

den Hoogftgemelden Koning ende de Staaten- Generaal zoo ter Zee, an-

dere Wateren, ende te Lande, in 't regard van alle Onderdaanen ende

Inwoonders der Vereenigde Nederlanden , van wat qualiteit , conditie zy

zyn, zonder uitneminge van Plaatfen of Perfoonen, als ook van gelyken

ten regarde van alle Onderdaanen ende Inwoonders der Landen van den

meer Hoogftgemelden Koning , van wat qualiteit , conditie zy zyn , zon-

der uitneminge van Plaatfen of Perfoonen, die het voor zyne Majefteit te-

gens den Koning van Cajliliën houden , of hier naar zullen bevonden wor-

den te houden , ende dat in alle Plaatfen ende Zeen ten wederzyden van

de Linie, op de conditfen ende reftriólien hier naar refpeftivelyk verklaart,

voor den tyd van tien Jaaren , welk Beftant ende ophoudinge van alle Ac-

ten van Vyandfchap in de Quartieren van Europa, ende elders gelegen

buiten de Limiten van de refpeftive Oflroyen aan die van de Ooft ende

Weft-Indifche Compagnie hier bevoorens van wegen deezen Staat re-

fpedivelyk verleent , datelyk met het tekenen van dit Traftaat zal ingang

neemen.

IL Ende in d'Ooft-Indiën ende alle de Plaatfen ende Zeen, gehoorende

onder 't diftritl van 't Oftroy byde Heeren Staaten Generaal verleent aan

d'Ooft-Indifche Compagnie deezer Landen een Jaar naa dato
,_
dat de rati-

ficatie op dit Traftaat van wegen den Koning van Portugal hier te Lande

zal zyn overgebragt , maar indien de publycque notificatie van 't voor-

noemde Beftant ende ophoudinge van alle Aften van Vyandfchap, aan

eenige der voornoemde Plaatfen ende Zeen zal zyn gekomen , eerder als

het voornoemde Jaar zoude zyn verloopen , dat dan een yder wederzyds

in zoodanige Plaatfen ende Zeen refpeftive van den tyd af der voorfz. pu-

blycque notificatie zich zal moeten onthouden van alle Vyandfchap.

III. Des zullen onder het voorfz. Beftant ende ophoudinge van alle Ac-

ten van Vyandfchap , begrepen worden alle zoodanige Ooft- Indiaanfche

Potentaten ende Volkeren, waar mede de Heeren Staaten -Generaal,

of. d'Ooft-Indifche Compagnie deezer Lauden van harent wegen in Vriend-

fchap
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fchap ende Alliantie zyn , indien zy goed zullen vinden het zelve Beftant

•ende ophoudinge van alle Aften van Vyandfchap mede in te gaan.

IV. Ende zal den voorfz. tyd van tien Jaaren geduurende, d'eene op

d'andere geen hoftiliteit of aggreffien , zoo te Water als te Lande mogen

plegen. Ende zullen alle Portugefche Schepen uit Portugal, by laft of

Commiffie des Hoogftgemelden Konings Johan de Fierde, varende naa de

Plaaifen ende Zeen die het met denzelven Koning zullen houden , als ook

mede de Schepen van daar naa Portugal keerende , vry ende vrank mogen

varen in 't regard van de Ooft-Indifche Compagnie deezer Landen.

V. Gelyk mede de Schepen van dezelve Ingezetenen deezer Landen in

haar Voyages, ook niet door de voorfz. Portugefche en zullen worden

gemolefteert.

V I. Ende zal d'een en d'ander vry ende onbekommert blyven in zyne

Traftaaten en Concraden.

VII. Item de Plaatfen bezitten, mitsgaders varen ende zynen handel

ongemolefteert exerceren , zoo als hy ten tyde ende mecte notificatie van

het voornoemde Beftant ende ophoudinge van alle Atlen van Vyandfchap

inde Plaatfen in Ooft -Indien bezeten, effettivelyk gevaren, ende zynen

handel ge-exerceert zal hebben.

VIII. Het meergenoemde Beftant ende ophoudinge van alle A6len van

Vyandfchap zal efFetl forteren voor den tyd van tien Jaaren, in de Plaat-

fen ende Zeen behoorende onder 't diftri6l van het OÉtroy by de Heeren

Staaten-Generaal verleend aan de Weft-Indifche Compagnie deezer Lande,

na dato dat de Ratificatie op dit Traclaat van wegen den Koning van Por-

tugal hier te Lande zal zyn overgebragt, ende de publycque notificatie

van het voornoemde Beftant ende ophoudinge van alle Aften van Vyand-

fchap , voorts aan eenige der voornoemde Plaatfen ende Zeen refpeftive

zal zyn gekomen , van welken tyd af partyen wederzyds in zoodanige

Plaatfen ende Zeen refpeftive zich zullen moeten onthouden van alle Aften

van Vyandfchap , welverftaande , dat binnen acht Maanden naa dat de

voorfz. Ratificatie hier te Lande zal zyn overgebracht , men alsdan alhier

zal handelen met de Kroone van Portugal , noopende een Vrede in de meer-

genoemde Plaatfen ende Zeen, behoorende onder het voorfz. diflrift van

't Oftroy der Weft-Indifche Compagnie, waar toe d'Heer Trijïao de Men-

doca Furtado, Ambaffadeur ende Raadts-Heer van zyne Koningklyke Maje-

fleit van Portugal by deezen belooft , dat binnen de voorfz. acht Maanden
naa de overlcveringe van de voorfz. Ratificatie van zyne Majefleit, bin-

nen deeze Landen zullen komen de noodige Laft, Ordre, Inftruftie ,
ook

Perfoon ofte Perfoonen, met Koningklyke authorifatie verzien, om over

den voorfz. Vrede te handelen. Doch in cas dat tegens alle verwagtinge

A a a a 2 den
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den Vrede niet en zoude getroffen worden , dat des niet tegenüaande he'c

meergenoemde Beftant ende ophoudinge van alle A£len van Holliliteic ,.

voor den voorfz. tyd van tien Jaaren , in voegen als vooren en op de Con-
ditien hiernaa verklaart, volkomen eft'eél zal forteren.

IX. Die van de Wefl-Indifche Compagnie deezer Landen, als mede
d'Inwoonderen ende Landzaten in derzeiver Conqueflen, mitsgaders alle

die van haar dependeren, van wat Natie, Conditie ofte Religie die ook
mochten weezen, zullen hebben ende genieten in alle de Landen ende
Plaatfen van den Koning van Portugal , ende tot dezelve Kroone behoo-
rende, gelegen ïn Europa, zoodanige Commercie, Exemptie, Vry- ende
Gerechtigheden, als d'andere Ingezetenen van deezen Staat, in kracht

van dit Trafl'aat zullen bekomen ende genieten. Welverftaande dat die

van de Wefl-Indifche Compagnie deezer Landen, als mede d'Inwoonderen

ende Landzaten in derzeiver Conqueflen, midsgaders alle die van haar de-

penderen , niet en zullen vermogen uit Brafilien te brengen in 't Koning-

kryk van Portugal , Suiker, Brafilien- Hout, ende andere Koopman fchap-.

pen uit Brafilien voortkomende, gelyk ook mede de Portugefche Natie,

als mede d'Inwoonders ende Landzaten in derzeiver Conquellen, mitsga-

die van haar dependeren, ook uit Brafilien niet en zullen vermogen te-

brengen binnen deeze Provinciën ende Landen, Suiker, Brafilien -Hout
ende andere Koopmanfchappen uit Brafilien voortkumende.

X. De Nederlandfche, als ook de Portugefche Natie, zal d'een den an-

deren geduurende het voorfz. Beflant ende ophoudinge van alle Aften van

Vyandfchap te hulpe ende te baate zyn naa vermogen, daar d'occafie en-

de toedant van zaaken zulks zal vereifchen.

XL Alle Forten, Steden, Schepen ende particuliere Perfbonen, 't zy

dezelvige Portugeefchen ofte andere mogen weezen in Brafilien ofte elders

gelegen ende bevonden, dewelke de partye van Caflilien by blyven , ofte

hier naar onder derzeiver macht zullen komen, en zullen niet anders aan-

gezien ende gehouden worden, als voor gemeene Vyanden , de welken,

zoo d'eene als d'andere vry zal flaan, fonder aanzien van Limiten, aan te

taflen, te vervolgen ende vermeefleren , met dien verftande, dat iemandt

zoodanige Plaatfe ofte Forten quame te veroveren , denzelven ook volgen

zal het platte Land ende andere Emolumenten, die van ouds daar toe annex

zyn geweefl, niet tegenflaande de zulke, als boven, in een diflriól van

eens anders Limiten gelegen mochten zyn.

XIL Wederzyds Ingezetenen zullen ieder by het zyne gelaten worden
ende verblyven, zoo als het ten tyde van de notificatie van den StiHlandt

van Wapenen ende ophoudinge van alle A6len van Vyandfchap, alsdan

bevonden zal worden , en tulTchen wederzyds uitErn:e P'ortreffen het platte

Landt ('t weJk noodzaakelyk verllaan wort gedomineert ende geconques-,

teert
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teert te zyn) wederzyds afgedeelt, hier onder begrypende de Volkeren

ende Natiën daar onder refbrterende, welke confynen in deezer yoegen

geftelc ende beraamt zynde , zal de Portugefche Naiie aan haare, ende de

ingezetenen deezer Landen aan deeze zyde weten , wat plaatfen ende

gelegencheden een ieder voor het zyne zal hebbin te behouden ende be-

zorgen.

XIII. Ende wat aangaat der particulieren eigendommen ende pofTeffien >

die by de voorfz. verdeelingen aan d'een of d' andere zyde zullen komen
te geraaken, daarvan zullen vcrmoedelyk d'eene Plaatfen bevonden wor-

den verlaten ende verwoefh, ende d'andere bewoont endegepeupleerttezyn:

Nu wat belangt de Plaatfen, waar van daan d'Inwoonderen ende Eigenaars

haar aan d'een of d'andere zyde bevonden zullen worden zich begeven te

hebben, daar van en zal geen reftitutie gefchieden, noch ook van eenige

Meubelen , die aldaar zouden mogen zyn achtergelaten ende bevonden wor-

den , maar zal een ieder hem moeten vergenoegen met het geene hy uit

dezelve verlatene Plaatfe zal hebben mede genomen ende afgebracht.

XIV. Doch aangaande die der voorfz. Plaatfen en Landen, in dewelke

de Eigenaars van dien ofte andere PofTeiTeurs in derzelver naam ende van
haarent wegen gebleeven zyn, dezelve zal men ten wederzyden met ken-

niffe van zaaken , alvorens gezien hebbende haare noodige bewyzen ende

vei'ificatien , in haar bezit ende eigendom laten.

XV. Daar op de Regeeringe ten wederzyden in haar refpe6live diftrift

zal hebben te difponeren, zulks men bevinden zal te behooren, zonder

dat iemant anders hem daar mede zal hebben te bemoeyen.

XVI. De handelingen tot wederzyds Quartieren in Brafil zullen een
ieder in de zyne gelaten worden met exclufievan alle andere, zelfs en zullen,

de Portugefen die van deezen Staat, noch ook van d'Ingezetenen van dee-

zen Staat die van de Portugefen vermogen te frequenteren, ten waare,

dat men by gemeene bewilliginge ende confent hier naar anders zoude be-

vinden te behooren.

XVII. De Portugeefen zullen op Brafil niet mogen varen , handelen of

traficqueren met Schepen van eenige andere Natiën of met uitheemfche

Natiën zelfs, maar van noode hebbende eenige vreemde Schepen tot de^

Vaart, Handel ende Trafycq op Brafil, zullen dezelve vermogen ende

moeten huuren ofce koopen van den Ingezetenen deezer Landen, in wel-

ken gevalle, (namenrlyk van huuringe of koop) geen kleinder Schepen^

in Brafiil en zullen mogen geëmployeert worden, als van honderd en der-

tig Laft , of twee honderd en zeftig Vaten, gemonteert ten minfle met
zeftien Gotelingen, fchietende ieder vyf en zes pont Yzers refpeflive, en-

de verzien van Munitie van Oorlog naar advenant, Ende zoo wanneer.

A a a a 3 grooter/
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grooter Schepen by de Portugefen op Brafil zullen worden gehuurd of ge-

kocht, ende vervolgens geëmployeerc als vooren, zullen dezelve naa pro-

portie van de Laften meerder gemonteerd ende verzien moeten zyn. Ende
dit alles op poene van verlies ende confifcacie der voorfz. Schepen met der-

zelver toebehooren, die anderfints als vooren zullen worden geëmployeert

ten behoeve van de Weft-Indifche Compagnie deezer Landen of den gee-

nen, die aan of van dezelve dependeeren, zoo wanneer alze by haar zou-

den mogen worden geattrappeert ende aangehaald.

XVIII. Noch de Portugefen, noch d' Ingezetenen deezer Landen en

zullen vermogen eenigen Toevoer van Schepen, Negros, Koopmanfchap-

pen ofte andere behoeften te brengen ofte voeren naar de Indien van Cafti-

liën ofte andere Plaatfen, die party van dezelve zullen houden, op poene

van verlies van Schip ende Goed, ende zullen ook de Perfoonen daar op
bevonden , als onvrye aangetafl ende getrakteert worden.

XIX. Het geene zoo de Portugefen als d' Ingezetenen deezer Landen

op de Kuft van Jfrica bezitten, hv;eft geen Limietfcheidinge van nooden,

alzoo tufTchen beide verfcheide Volkeren ende Natiën gelegen zyn, die

dezelve fcheide ende afdeelen.

XX. Maar wat belangd de Negotie ende Frequentatie op dezelve KuH:,

het Eiland St. Thome ende andere Eilanden daar onder begrepen , zal zoo

wel den eenen als den anderen vry ftaan, mies zoo dezelve Navigatie

ende Commercie, 't zy van Goud, Zwarte ofte andere Waren, hoe die

ook genoemd mogten weezen, gefchiede ende gedeftineert mogte zyn,

in ofte omtrent de Steden en Forten, die d'eene ofte d'ander mogt bezit-

ten ende in hebben, zullen daar van betaald worden de Tollen ende Ge-
rechtigheden , die d'Ingezetenen , Portugefen en Vrye Lieden van dezelve

Plaatfen gewoonlyk zyn te geeven; Et vice ver/d.

XXI. Ende dewyl de Heeren Staaten- Generaal derzelver Conqueftcn

in Brafil ende andere Plaatfen alleen gedaan hebben, doen d'Ingezetenen

ende Inwoonderen van dezelve noch Onderdaanen ende Subjeften waaren

van den Koning van Caftilien, ook Vyanden van deezen Staat, van welke

natuure mede geweeft zyn die geene, die haar aldaar als nu onder de ge-

hoorfaamheid van den Koning van Portugal ende tot Vrienden ende Geal-

lieerden tot deezen Staat begeven , zal daarom voor het toekomende weder-

zyds een geduurige alliantie ende goede correfpondentie open flaan, mits-

gaders met redenen d'een den anderen behoorlyke adminiflratie van Jufticie

voortaan zal moeten laten toe te komen.

XXII. Is het nochtans zulks, dat met de veranderinge, die in allerhan-

de Eigendommen en Bezitcinge van vafte ende roerende Goederen is ge-

komen j, alleen door calaraiteit van denmoeyelyken Oorloge,, verfcheide In-

woonderea



EN ZEEVAART. X. Hoofdst. 559

woonderen van den aanbegin, ende vervolgens onder de gehoorzaamheid

van den Staat deezer Nederlanden gekomen zyn , die ten deele verarmt,

ende verbyflert zyn geworden, ende dat veel Nederlanders, die aldaar

met koopen van Ingenhos en andere vafle Goederen haar hebben ter neer-

gefteld , kan de Staat van dezelve Conqueflen geenllnts lyden , dat eenige

Goederen Jure poftlhninn vel quafi zoude werden gerepeteert, dat ook d' In-

gezetenen van de Heeren Staaten-Generaal van dePortugeefchen, noch de

Portugeefchen van d' Ingezetenen deezer Nederlanden eenige fchulden

ofte andere Laftcn zullen mogen eifchen , veel min executie tot bekomin-

ge van dien by der handt te nemen , maar zal een ieder gelaten worden

by het geene hy bevonden zal worden te bezitten den tyd van de voorfz.

notificatie.

XXIII. De Onderzaten ende Inwoonderen van de Landfchappen van

den Hoogftgemelden Koning Don Jan de Vierde , ende der Heeren Staaten

refpeiSlive zulkii geduurende het Beftant ende ophoudinge van alle A6len

van Vyandfchap van tien Jaaren , alle goede correfpondentie ende vriend-

fchap te famen hebben , zonder te gedenken de offenfien ende fchaden

,

die zylieden hier vooren hebben geleden.

XXIV. In cas hier naa met gemeene onderlinge bewilliginge den

Oorlog in de Caftiliaanfche VVefl; - Indien mogt worden gebragt ende ge-

voert, ende in dezelve indien eenige Conqucften ten lafte van den gemee-

nen Vyand gedaan, dat men op de verdeelinge, mangelinge ende 't ge-

not van die in 't vriendelyk met gemeene bewillinge, als vooren, zoude

mogen convenieeren, gelyk men ook geduurende het meergenoemde Be-

flant ende ophoudinge van alle A6len van Vyandfchap met wederzyds ge-

meene bewillinge ende toeftemminge in voorlz. Pointten, ofte eenige van

dien , veranderinge zal mogen doen.

XXV. Ende zullen wederzyds Ingezetenen , van wat Natie', conditie,,

gelegentheid ofte Religie dezelve zoude mogen weezen, geene uitgezon-

derd (het zy dan of dezelve Ingezetenen in des eeens ofte des anders ge-

biedt zouden mogen zyn g_booren ofte hebben gewoont) vermogen te

frequenteeren , vaaren ende handelen met allerhande foorten van Waaren
ende Koopmanfchappen in de Ryken , Provinciën , Landen ende Eilanden

refpe£live in Europa ende '-Iders, aan deeze zyde van de Linie' gelegen,,

ende zullen wederzyds Ingezetenen in d'een of des anders Landen gelegen

als vooren, komende te tralicuueren in 't mbrengen ende uitvoeren der--

zelver Waaren en. Ie Koopmani'chappen, niet huoger met Tollen, Impo-

Gtien ofte andere Rechten bezwaard worden, als d'Inwoonders ende Inge--

boorenen van dat Land zelfs, ende zullen ook refpeflivelvk genieten zoda-

nige Voordeelen ende Privil.gien, als dezelve refpeètivelyk hebben ge-

nooten voor dato, dat Portugal onder den Koning van Callilien is gebragc

eev/eeft,-

XXVÏ.-
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XXVI. De Ingezetenen ende Inwoonders deezer Landen Chriftenen

weezende, zullen in alle de Plaacfen, Steden ende Landen, ook Provinciën

ende Eilanden van het Ryk van Portugal, of daar aan en af dependerende,

't zy aan deeze of d'andere zyde van de Linie, zoo in Europa als daar bui-

ten gelegen , ter Plaatfe daar frequentatie word toegeftaan , hebben en-

de genieten vryheid van Confcientie in haare particuliere Huizen , ende

binnen Scheepsboord vrye exercitie van Religie. Ende in cas dat van

hier in Portugal een AmbalTadeur ofte Refident werde gezonden, dat

dezelve refpcètivelyk zullen hebben ende genieten in haare Huizen ende

Wooningen zoodanige liberteit ende exercitie van Religie, als denjegen-

woordigen Heer AmbalTadeur van Portugal binnen deezen Staat werdt

toegelaten.

XXVII. De Heeren Staaten - Generaal zullen, zonder de Ratificatie

van zyne Majefteit op dit 1'raétaat af te wachten , op derzelver eigen kos-

ten , den Koning ende de Kroone van Portugal adiïfleeren , onder een

goed Hoofd ende andere noodige Officieren , met vyftien Schepen ende

vyf Fregatten , wel gemonteerd, gemand, yerzien van Vivres, ook Ka-

non ende andere Munitie van Oorloge.

XXVIII. Des zal de Hoogflgemelde Koning daarby koopcn ofte in-

huuren, op zyne Majefteits eigen koften, ende onder deszelfs eige beleid,

gelyk getal van vyftien Schepen ende vyf Fregatten , mede wel gemon-

teerd, gemand met Matroozen ende Volk van Oorlog, ook verzien van

Vivres, Kanon, ende andere Munitie van Oorlog, om te faamen met de

Schepen ende Fregatten van deezen Staat gebruikt te worden op de Kuflen

van Portugal ende Spanjen refpeélive, tot afbreuk van den Koning van

Catiilien den gemeenen Vyandt.

XXIX. Den Koning van Portugal zal op deszelfs eigen Tcoflen tien of

meer Galioenen equiperen in Portugal , ende dezelve voegen by de boven-

verhaalde Vloot, om te faamen gebruikt te worden tegens den Koning van

Caflilien ende deszelfs Onderdaanen.

XXX. De Schepen die uit Portugal gevaren zyn, ais ook derzelver

Ladinge, de vooriz. Kroone ofc derzelver Ingezetenen toebehoorende,

^nde daar van konnende doen blyken naar behooren , en zullen geene

Pryzen zyn , alwaar 't fchoon dat zoodanige Schepen ende Goederen,

vaarende onder de Vlagge van Cafbilien, by de voornoemde Vloote of

\-laar buiten wierden veroverd, maar zullen zoodanige Schepen ende der-

•zelver Ladinge gereftitueert worden aan de origineele Eigenaars van dien.

XXXI. De Pryzen ende andere Voordeelen , die by de voorfz. Vloote

ende Galeoenen zullen worden bekomen, dezelve zullen worden gepart,

gedeek, ende genooten worden, naa rato van 't getal van de Corpora der

Schepen

,
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Schepen, ende dat om te voorkomen ende t' ontgaan diverfche difpuy-

ten , die anderflnts uit verfcheide refpeólen , die uit de deelinge der Pryzen

ende andere Goederen , of ter occaüe van dien , zouden mogen onc-

flaan.

XXXII. De Koning van Portugal zal binnen deeze Landen mogen
aannemen, ende laten aannemen, zoodanige hooge ende laage Militaire

Gfficieren, ook Ingenieurs, Mineurs, Vuurwerkers, ende andere Werk-
lieden , die hy zoude mogen delireren, ende dat op zyn eigen koften ende

Soldyen, ende zal zyne Majefleic in de bevorderinge van dien van wegen
de Regeeringe de goede handc geboden ende gehouden worden.

XXXIII. Men en zal onder geen pretext vermogen te vallen in de
Huizen, openen, bezien, deurfnuffelen Brieven, Boeken van Rekenin-

ge, of de Rekeninge zelfs der Kooplieden, Onderdaanen en Ingezetenen

deezer Nederlandfche Provinciën, frequenterende 't Ryk van Portugal,

of d'Eilanden ende andere Geweflen daar toe behoorende ende fpefteren-

de ,
gelegen in Europa, nochte ook de Perfoonen van de voorfz Kooplie-

den in hechtenifle flellen, zonder voorgaande reclitelyk ende wettige in-

formatie te neemen, naar geftaltenifle der refpeftive Plaatfen, uitgezon-

dert 't cafus van Crimen lafa Majejlatis, openbaar verraat, of intelligent"

lie met den Vyand,

XXXIV. Ende zal den Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Pro-

vinciën vry ftaan ende geoorloft zyn in alle de Havenen van 'c Ryk van
Portugal, d'Eilanden ofte andere Geweflen, daar toe behoorende ende
fpeSlerende , gelegen in Europa , te committeren , ende met behoorlyke

authoriteit te voorzien , Confuis, die zorge zullen dragen voor haare On»
derdaanen ende Inwoonders, frequenterende de voorfz. Havenen, ende
vicé ver/d werdt 't zelfde ook toegeflaan aan den Koning van Portugal te

doen in de Havenen deezer Landen.

XXXV. Die Traflaat zal geaggre-eert ende geratifilceert wordendoor
den Koning van Portugal ende de Heeren Staaten-Generaal refpedlive, in

de gewoonlyke ende allerbefle forme binnen den tyd van drie Maanden , in-

gang nemende huiden dato deezes, ende zal hetzelfde ten wederzyden op-
rechtelyk ende finceeriyk worden naargekomen, ende dien volgens, zyne
Majefteits Ratificatie alhier in den Hage binnen den voorfz. tyd overge-

bracht weezende, zal dezelve tegens die van de Hoogllgemclde Heeren
Staaten-Generaal gewilTcld ende overgenomen worden.

Ende hebben wy AmbafTadeur ende CommifTarifTen voornoemt dit Trac-
taat met onze eigen handen onderteekent, ende 't zelfde met onze refpeóli-

ve Cachetten bevefligd, in den Hage den 12 Juny 1641.

B b b b TRAC-
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ARTIKEL. VI.

TRACTAAT van MARINE,
Bejlooten en gearrejleerd in den Ilag den 17 December 16)

o

tuIJcben den. Heer Koning van Spanje, aan de eene zyde,

en de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde

Nederlanden , aan de andere zyde.

A'
LZOO federt het fluiten van de Vrede tot Munder, tiiflchen den

Heer Koning van Spanjen , ende de Hoog-Mog. Heeren Scaatcn Ge-

neraal der Vercenigde Nederlanden, eenige difpuuten en differenten wa-

ren voorgevallen , aangaande den rechten zin van het Artikel den vierden

February des Jaars 1648 , binnen de voornoemde Stad Munfler afzonderlyk

beflooten, nopende de Navigatie, Commercie, Verzekerheid, Vrydom,
en gevoeglykheid van dezelve. Ende dat de hoogflgemelde Heeren Ko-
ning en de Staaten-Generaal, noodig hebben geacht eenige andere verkla-

ringe en uitlegginge daar van te geven , om voor te komen alle oorzaaken

van klachten , ende meer en meer te verbinden de goede correfpondentie

tuflchen hun en derzelver Onderdaanen aan wederzyden , door de oprech-

te ende volkomen onderhoudinge van 't gemelde Tradlaat van Vrede, in

allen en ieder Artikelen van dien, principalyk in dit Poin£l van zoo groo-

te nuttigheid ende gewigte. Zoo hadde de hoogftgemelde Heer Koning

tot dien einde van zynent wegen gecommitteerd Meffire Anthoine Bmn,
Ridder, Raadt van zyne Majelleit in zynen Raade van Staate, en Hoogen

Raade, in de zaaken van de Nederlanden , ende die van Bourgoigne, by

zyn Perfoon , zynen Plenipotentiaris tot de Traftaaten van den generaa-

len Vrede, en zynen AmbafTadeur ordinaris by de hoogflgemelde Heere

Staaten - Generaal»

Ende de meer hoog-gemelde Heeren Staaten-Generaal, de Heeren Rutger

Huygens, Ridder; Franfois Banningh - Cock , Ridder, Heere van Purmer-

landt ende Ilpendam , Burgemeefl;er ende Raadt der Stede Amfterdam;

Cornelis Ripper/e , Regerende Burgemeefter der Stad Hoorn, in Wefl:-

Vriesland; jFacobFeth, Raad en Penfionaris der Stad Middelburg in Zee-

land,- Gysbert vander Hoolck , Oud-Burgemeefl;er der Stad van Utrecht,- Joa-

chimAndrée, Ridder, oud eerfle Raad in het Hof Provinciaal van Vries-

land; Joan vander Bcecke, tot den Doorn ende Crytenberg, Burgemees-

ter der Stad Deventer; Adriaan Clant tot Stenum, Heere van Nitterfum ,

enz. Gedeputeerden uit het midden van haare Vergaderinge.

De opgemelde Heeren Ambafladeurs en Gedeputeerden, hebbende ge-

houden verfcheide conferentien , zyn eindelyk uit den naam ende van we-
gen
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-gen de hoogftgemeide Heeren Koning, en de Staacen- Generaal, verdra-

gen, ende hebben geaccordeerd en gellooten hec tegenwoordig Traölaac,
op de Artikelen en Conditien , hier naa volgende.

I. Eerflelyk, zullen de Onderdaanen en Inwoonderen van de Vereenig-
de Nederlanden , in alle zekerheid en vryheid vermogen ce vaaren en cra-

fiqueren in alle de Koningkryken, Staaten en Landen, die zynofte weezen
zullen in Vrede, Vriendfcnap ofte Neutraliteit, met den Staat der voorfz.

Vereenigde Nederlanden.

IT. Ende en zullen in deeze vryheid niet mogen werden getroubleerd of

bekommerd, door de Schepen ofte Onderdaanen van den Koning van
Spanjen, ter zaake van Vyandfchappen, die voor vallen, ofte namaals

zouden mogen voorvallen, tulTchen den hoogllgemelden Heer Koning,
ende gemelde zyne Koningkryken, Landen en Staaten 5 ofte eenige van
dien , die zullen zyn in Vriendlchap ofte Neutraliteit met de hoogftgemel-

de Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden.

lil. Het welk ook ilrekken zal ten opzichte van Vrankryk, over alle

foorten van Koopmanfchappen en Waaren, dewelke aldaar getraufporteert

ende vervoerd werden, al eer Vrankryk, voornoemt, met Spanjen in Oor-
lag was.

IV. Wel-verftaande nochtans, dat de Onderdaanen van de Geünieerde
Provinciën zich zullen onthouden van eenige van zodanige Koopmanfchap-
pen aldaar te brengen, komende uit de Staaten van den hoogftgemelden
Heer Koning van Spanjen, die tegens hem en zyne gemelde Staaten aou-
den kunnen dienen.

V. Ende aangaande de andere Koningkryken, Staaten ende Landen,
weezende in Vriendfchap ofte Neutrahteit met de gemelde Geünieerde
Provinciën, hoewel zy haar in Oorlog bevinden, met den hoogftgemel-
den Heer Koning, aldaar en zullen geen Koopmanfcnappen van Contre-
bande, ofte eenige verboden Waaren gebracht mogen worden. Ende
om het zelfde te beter te beletten, zullen de hoog-gemelde Heeren Staa-

ten het zelfde door Placaten ende Ordonnantien wel exprelfelyk doen ver-

bieden.

VL Te meer , om des te beter te voorkomen de differenten die zouden
mogen reizen ende ontftaan, nopende de defignatie ofte betekeninge van
de voozyde verbodene ende contrebande Koopmanfchappen, is verklaart

znde verdragen, dat onder die naam begrepen zullen weezen allé Vuur-
v/erken, en 't geene daar toebehoord, als Kanon, Mufquetten, JVIartie-

ren, Patarden, BulTen, Granaden , Saufifen , Pek-kranflen , Affuiten,

Forquetten , Bandeliers, Kruit, Lont, Salpeter, Kogels j van gelyken
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•word verftaan , onder denzelven naam van verbodene ende contrabande

Koopmanfchappen , alle andere Wapenen, als Pieken, Degens, Storm-

hoeden, Cafquecten, Curaflen, Hellebaarden, ende andere diergelyke:

Is noch onder den gemelden naam verboden het tranfporteren of over-

brengen van Volk van Oorloge, van Paerden, van toeruflinge van Faer-

den, Pillool loopen , Draagbanden, ende alle toeruftinge, gefatfoeneerd

en gemaakt tot het gebruik van Oorloge.

VII. Om insgelyks te vermyden alle materie van difpuut en twift, is

ceaccordcert, dat onder den gemelden naam van contrebande en verbo-

dene Koopmanfchappen, niet en zullen zyn begrepen Tarwe, Kooren,

en andere Graanen, ende Erweten, Boenen, Zout, Wyn, Olye, noch-

te generaalyk alle het geene behoort tot voedzel en onderhoudt van het

Leeven; maar zullen vry blyven, gelyk alle andere Koopmanfchappen,

niet begrepen in 't laatft voorgaande Artikel : Ende zal het vervoeren

daar van toegelaten zyn , zelfs naar Vyandelyke Plaatfen , uitgezondert

in Steden of Plaatfen , die belegerd, geblokeerd ofte bezet zullen zyn.

VIII. Ende om te beletten dat de voorzeide , verboode , en contreban-

de Koopmanfchappen ,
gelyk die zyn gedefjgneerd of beteekend , en ge-

reguleerd by de Artikelen immediatelyk voorgaande, niet en gaan naar de

voorfz. Vyanden van den Heer Koning van Spanjen , ende dat ook onder

dekfel van zoodanig belet, de vrydom en zekerheid van de Navigatie en

Commercie niet verachtert en worden , zoo is geaccordeerd , dat de Sche-

pen met de Koopmanfchappen van de Onderdaanen ende inwoonders der

voorfz. Vereenigde Provinciën , ingeloopen zynde in eenige Havenen van

den hoogftgemelden Heer Koning , ende willende van daar vertrekken, naar

die van zyne voorfz. Vyanden, alleenlyk zullen gehouden zyn over te Ie»

veren en te toonen aan de Officiers van de Haven van Spanjen , ofte an-

dere Staaten van den meer hoogftgemelen Heere Koning, van waar zy

zullen vertrekken , haare Paspoorten , inhoudende de fpecificatie van de

Ladinge haarer Schepen ,
geattefteerd en gemerkt met het ordinaris Zegel

en Hand-teeken, ende erkent van de Officiers van de Admiraliteit, in de

Quartieren van daar zy eerfl; zullen zyn gevaaren , met verklaringe van de

Plaatfe waar naar toe zy het gemunt hebben , alle te famen in een ordina-

ris en gewoonelyke forme ; naar welke vertooninge haarer Paspoorten

in de gemelde forme, zy in haare Reize niec zullen gemolefleerd nochte

onderzocht, opgehouden, ofte verachtert mogen worden, onder wat dek-

fel het zoude mogen weezen.

IX. Zelfs, de gemelde Schepen van de Onderdaanen ende Inwoonden

van de Geünieerde Provinciën , weezende in volle Zee , of wel komende

op eenige Reen, zonder in de Havens te willen loopen, of daar inloopen-

de zonder nochtans aldaar te willen ontlaaden , en haar Laft breeken , en

zullen niet gehouden zyn rekenfchap te geeven van de Ladinge haarer

Schepen,
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Schepen, uitgenomen zoo wanneer zy verdagt zouden mogen zyn, van
aan de Vyanden van den hoogftgemelden Heer Koning toe te voeren Koop-
manfchappen van ContrcbanJe , gelyk iiier vooren is gczegc.

X. Ende in zulken geval van apparente fufpicie, zullen de gemelde On'
derdaanen en Inwoonders der Geünieerde Provinciën

,
gehouden zyn in de

Havens te toonen haare Pafpoorcen , in zoodaniger voegen als hier vuoren

is gefpecificeert.

X I. Dat indien zy gekomen zyn op Reen , ofte ontmoet worden in volle

Zee, door eenige Schepen van den hoogftgemelden Heer Koning , ofvan eeni-

ge particuliere Reeders ten Oorlog , zyne Majefleits Onderdaanen , zullen

devoorzeide Schepen, om alle disordre te fchouwen, blyvende een Kanon-
fchoot daar af, haare Boot of Chalouppe mogen zenden aan boort van
het Schip der Onderdaanen en Inwoonders van de Geünieerde Provinciën

en daar in doen gaan alleenlyk twee of drie Man , aan wien door den Schip-

per van het gemelde Schip der Geünieerde Provinciën getoond zullen wor-
den de Paspoorten in de forme gefpecificeert in de voorgaande Artikelen.

Als mede de Zee-Brieven gefchreven naa het Formulier, 't welk op 't einde

van dit tgenwoordig Traclaat zal worden geinfereert; waar uit zal moeten
blyken , niet alleen van de Ladinge, maar ook van de Plaatfe van zyne
Wooninge en refidentie in de Vereenigde Provinciën , en van den Naam
zoo wel van Schipper, als van 't Schip, opdat men door deeze twee mid-
delen weten mag, of daar in zyn Koopmanfchappen van Contrebande, en
fuffifantelyk blyke van de qualiteit van 't Schip, als ook van den Schipper
van dien; aan welke Paspoorten en Zee-Brieven volkomen geloof gegee-
ven zal worden; des te meer, om dat zoo wel van wegen den hoogflge-

melden Heer Koning , als van wegen de hoog-gemelae Heeren Staaten

Contremarquen gegeeven zullen worden, om dies te beter de oprech-
tigheid te erkennen, en ten einde dezelve geenfints vervalfcht mogen
worden.

XII. Ende in gevalle in de gemelde Schepen van de Onderdaanen der
Geünieerde Provinciën, door 't voorfz. middel eenige zoodanige Koopman-
fchappen gevonden worden , als hier boven voor Contrebande en verboo-
den verklaart zyn , dezelve zullen ontladen

,
gecalangeert , en geconfifqueert

worden voor die van de Admiraliteit, ofte andere competente Rtchters,
zonder dat daarom het Schip , of andere vrye en geoorlofde Goederen en
Koopmanfchappen in 't zelve Schip gevonden, in eeniger manieren zullen

mogen worden aangeflagen, of geconfifqueeift.

XIII. Daar-en-boven is noch geaccordeert en overkomen, dat alle het
geene bevonden zal worden geladen te zyn door de voorfz. Onderdaanen
ende Inwoonders van de Geünieerde Provinciën in een Schip van de Vyan-
den van den hoogfigeraelden Hetr Koning, alhoewel het geen verbodene
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^6 TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
Koopmanfchappen en waren, geconfifqueerd zal worden, met alle 'c gee-

ne in het voorzyde Schip gevonden zal worden, niets uitgezonderd nochte

gereferveerd.

XIV. INIaar andcrfints ook , zal liber en vry zyn alle 't geene in de, Sche-

pen toebehoorende de Onderzaten van de hoog-gemelde Heeren Staaten-

Generaal zyn zal, alhoewel de Ladinge, ofte een gedeelte van dien, de

Vyanden van den hoogdgemeldcn Heer Koning toebehoorde, uitgezon-

derd de Koopmanfchappen van Contrebande, ten opzichte van de welke

men zich zal reguleren , naar 'tgeene in de voorgaande Artikelen is gedis-

poneert.

XV. De Onderdaanen van den hoogftgemelden Heer Koning, zullen

xeciproquel yken dezelve Rechten en Vryheden genieten in hunne iSjaviga-

tie ende Trafycque, ten reguarde van de Heeren Staaten Generaal der

Geünieerde Provinciën , als haare Onderdaanen , ten opzichte van den

hoogftgemelden Heere Koning van Spanjen; wel-verftaande , dat in alles

de reciprociteit en gelykheid zal zyn aan de een ende de andere zyde, zelfs

zoo wanneer hier naar de meer hoogftgcmelde Heer Koning Vriendfchap

en Neutraliteit zoude mogen hebben met ecnigen Koning , Princen ofte

Staaten, die Vyanden van de opgemelde Geünieerde Provinciën zouden

mogen worden, gebruikende de twee Partyen reciproquelyk, ende ten we-

derzyden dezelve conditien en reftriétien, die in de bovenilaande Artikelen

uitgedrukt zyn.

XVI. Dat het tegenwoordig Traélaat zal dienen tot verklaringe ende

.uiil.'gginge van het particulier Artikel, den vierde February in het Jaar

1648 tot Munfter gellooten, zonder daar in te derogeren ofte verminde-

ren, behalven in 't geene daar de tegenwoordige verklaringe bevonden zal

worden te weezen verder te gaan den inhoud van 't gemelde Artikel.

XVn. Ende zal het tegewoordig Tradlaat van gelyke kracht zyn, en-

de zoo lange duuren,- als of hetzelve in het originele Trafilaat van Vrede,

tulTchen de hoogftgemelde Hi;eren Koning en de Staaten geinfereert waare

geweeft; behoudelyk nochtans, dat in geval by verloop van tyd, men
eenige fraude of inconvenienten kome te ontdekken op het ftuk van de ge-

melde Commercie en Navigatie, tegens de welke niet genoegzaam v^oor-

zien en geremedieert en ware, dat men daar toe alzulke andere precauden

zal mogen bybrengen , als men van d'een of d'andere zyde bevinden zal te

behoorcn, blyvende ondertuffchen het tegenwoordig 'liaétaat in zyn volle

kracht en vigeur.

XVUI. Eindelyk , dat het tegenwoordig Traftaat geaggre-eert en

^econfirmeert zal worden door di;n hoogftgemelde Heere Koning van

•Spanjen, ende de hoogh - gemelde Heeren Staaten -Generaal der Ver-

eenigde
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eenigde Nederlandfche Provinciën, binnen vier Maanden naa dato van
diei?.

Hier volgt bet Formulier i^an Zcc - Brieft in de

Franfclie Taaie..

Av X Serenijfimes , Trcs-lUuJlres , llhiftres , Tres-pnijfants , Puiffants, Tres-

Nobles, Nobles, Honora!>!es é? Prudents. Seigneurs, Enipereiirs, Roys^

Republiques , Princes , Ducs, Comtcs , Barons, Seigneurs, Bourguemaijlres

,

Efchevins, Confeillers
,
Juges , Officiers, Jiifticiers ^ Regents, de toutes bon-

nes Filles ê? Plcices , tant EcckfiajUques que Seculieres , lefquelles ces Patentes ,

verront ou lire orront , nous Bourguemaijlres ^ Regents de la Fille

Sfavoir faifons que N. N. Maijtre de.Navire Comparant

devant nous a declaré de fermens folemnel
,

que Ie Navire nommé N, grand

environ La/les
, fur lequel niaintenant il ejl Ie Maijlre , appartient

aux Inhabitants des Provinces-Unies: Ainfi Dieu Ie voiiloit ayder. Et comme

volontiers nous verrions ledit Maijlre de Navire aidé dans fes Jujles affaires

nous vous requerons tous en genera!^ en particulier , oü lefufdit Maijlre avec

fon Navire C^ denrées arrivera quilleur plaije de lerecevoir benignement ,
ö' Trait-

ter diiêment , Ie foufrant fur les droits accoijlumez des peages c?" frais , dans

^ aupves de vos Forts, Rivieres ^ Domaines, Ie laiffant Naviger, paffer , fre-

quenter &f negotier la , S ou il trouvera a propos , ce que volontiers nous- recog-

noijlrons. A tesmoing de quoy nous y avons fait appofer Ie Seau de nojlre FUle-.

Hier volgt het Formulier van de Zee-Brief, in de

Nederlandfche Taaie.

ALDER Doorluchtigfte, Doorluchcigfte, Doorluchtige , Grootmachtig-
fle, Groocmachtige, Hoog ende Wel-geboorne , Wei-Edele, Erent-

fefle, Aciubaare, Wyze , Voorzienige Heeren, Keizeren, Koningen,
Republiqiien , Prinfen , Vorften , Hertogen , Graaven , Baronnen , Hee-
ren , Burgemeefteren , Schepenen , Raaden , mitsgaders Rechceren , Of-
ficieren, Jufticieren, ende Regenten aller goede Steden ende Plaatfen,

het zy Geeflelyke of Waereldlyke , die deeze opene Letteren zullen zien

ofte hooren leezen, doen wy Burgemeefleren ende Regeerders der Stad

te weten , dat Schipper N, N, van ( voor

ons comparerende) by folemnelen Eede verklaard heeft, dat het Schip

genaamt N. groot omtrgnt Laften , 't welk hy akans

voert in deeze Geünieerde Provinciën t'huis behoort: Zoo waarlyk moejl

hem Godt Almachtig helpen. Ende want wy den voorfz. Schipper gaerne

gevordert zagen in zyne rechtvaerdige zaaken ; zoo is ons verzoek aan al-

len voornoemt, ende ieder in het byzonder, daar den voornoemden Schip-

per met zyn Schip ende ingeladen Goederen komen zal , dat dezelve ge-

lieve den voornoemden Schipper goedelyken ce ontvangen ende behoor-
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lyk te tratleeren

,
gedogende hem op zyne gewoonelyke Tollen en Ongel»

den, in het door en voorby vaaren , Havenen, Stroomen en. Gebiedt, te

paOeeren , vaaren en frequenteren, omme zyne Negotie te doen, daar

ende zoo hy te raade vinden zal , het welk wy gaerne willen verfchuldi-

gen. Des t' oorkonde deezer Stede Zegel ter oorzaake hier aanhangen-

de, den

Hier mlgt de Copie 'vaji de Volmacht van den Heer An-

tlionio Briin , Ordinaris Ambajfadeur 'van den Koning van

Spanjen, uit de Spaanfcbe en Franfcbe in de N£derland-

fche Taaie overgezet.

DE KONING.
ANTHONio Brun, van mynen Hoogen Raade van Vlaanderen , -en

mynen Ambaffadeur in Holland, met uwen Brief van den 27 Mey
iaatftleden, zonde gy my Copy van het Tra6laat, hec welk gemaakt wier-

de met de Geünieerde Provinciën, nopende de Negotiacie ende Commer-
cie, waar op ik u deede antwoorden, dat men u op 't fpoedigfte advys

zoude geven van myne Refolutie : Ende nu heeft het my goed gedagt u te

zeggen dat ik de Refolutie genomen hebbe van hetzelve te aggreëeren
, {gelyk

ik doe)en dat gy het voornoemde Traélaatbelluit, het welk ik gereed ben te

ratificeren. Ènde het zal van nooden zyn, (gelyk ik het u ook belafte )

dat gy het mede op 't fpoedigfte verklaart aan de Staaten-Generaal, erhde

de goede v/;lle met de welke ik daar inne geconfenteert hebbe: Ende dat

ik ordre gegceven hebbe aan Don Jan mynen Zoone, ende aan myn andere

Generaals (zelfs alvooren het belluit ende ratificatie van hetzelve) dat

zy haar zei ven in conformité van het gemelde Traftaat zullen reguleeren:

Ende dat myn wille is, dat de Commercie aanwafle, ende dezelve we-

dervare alle mogelyke gemaklykheden. Ende dat ik ook bevolen hebbe,

dat men reftituere , alle het geene federt den Vrede genomen is , tegen

dit laatfte Traflaat. 't Welk gy aan de Geinterefleerden zult doen adver-

teeren , ten einde zy de gemelde reftitutie mogen eiflxhen ; haar zeggende,

dat, indien men hier wifte wie zyzyn, (hoewel zy dezelve reftitutie niet

en folliciteerden ) men haar fatisfaiSlie ofte voldoeninge zoude geeven. En

gy zult my adverteren, naar u gewoonlyke zorge, van 't gene in gevolge

van 'c boven- verhaalde gedaan zal worden. Uit Madrid den 18 /lugujly

1650. Was geteekend, Tu el Rey. Ende onderteekend, Jeronimo de la

Torre.

ISef



EN ZEEVAART. X. Hoofdsj. s6^

Hier volgt de Inhoudt van de Volmagt der Heeren

Gedeputeerden van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-

Generaal.

DE Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlanden: Allen den genen

die deeze tegenwoordige Brieven zullen zien, Salut. Alzoo Ons ge-

gebleeken is, ende Wy volkomentiyk onderricht zyn , van de bequaam-

heid , wysheid
,

gecroinvigheid , waardigheid , ende neerflJgheid van de

Heeren RiUger Huygens, Ridder; Franfois Banningh-Cock , Ridder, I-Ieere

van Piirmerlandc ende Ilpendam , Burgemeefler en Raadt der Stad Ana-

fterdam; Corndis Ripperfe . Regeerende Burgemeeller der Stede Hoorn in

Weft-Vriesland ; Jacob Feth, Raadt en Penfionaris der Stede Middelburg

in Zeeland; Gysbert vander Hoolck , Oud- Burgemeefler der Stad Utrecht;

Joachim Jmhée , Ridder, oud eerfle Raad in 't Hof Provinciaal van Vries-

land; Joanvander Deecke ^ tot den Doornendeden Crytenberg , Burgemeefler

der Stede Deventer; Adriaan Clant , tot Stedum, Heere van Nitterfum,

enz. Gedeputeerden uit het Middel van Onze Vergadeainge ; hebben Wy
verkiezinge gedaan van haare Perfoonen om uit onzen Naam, en van on-

fent wegen, in qualiteit van onze CommifTariflen te trafteeren zaaken vati

importantie, ten opzichte van de TrafFycque en Commercie ter Zee, tus-

fchen de Onderdaanen van den Koning van Spanjen , ende die van dee-

zen Staat. Ende wetende dat , om te faciliteren haare negotiatien , op dac

die ten goeden ende tengewenfchten einde mogen worden gebracht, zy van
ons noodig hebben volle macht, authoriteit, commiffie ende fpeciaal be-

vel. Geeven Wy haar ter dier oorzaaken in kracht van deeze tegenwoor-

dige , volkomen macht omme te mogen trafteeren , convenieeren , en

lluiten met. den Heere Anthonio Brun , Ordinaris AmbafTadeur van zyne

Majefleit van Spanjen byOns, de noodige Artikelen in Onze Vergaderinge

ge-exhibeert , ten opzichte van de Navigatie, TrafF^cq en Commercie,
ende van alle het zelve te maaken en te pafleeren Inflrumenten, Contrac-

ten ende Beloften, in goede en behoorlyke forme, en voorts generalyk

in 't gene voorfz. is te doen , alle 't gene Wy zouden ofte konden doen,
indien Wy perfoonelyk daar prefent waren , alwaar het dat de zaake meer-

deren en byzonderen lafl; vereifchte , dan in deeze tegenwoordige vervat is

:

Belovende finceerlyk ende ter goeder trouwen, voor altyd te houden aan-

genaam, vafl en bondigh, alle het gene door Onze opgemelde Gedepu-
teerden hier in zal zyn gedaan, geprocureert, belooft, geconvenieert en
geaccordeert, zonder immermeer daar tegens te doen ofte te laten gefchie-

den, direélelyk ofte indireClelyk , in wat voegen ofte manieren het ook
zoude mogen weezen , maar alle het zelve te ratificeeren , indien het van
noodeis: Ende 'daar van. te verleenen Brieven ende Inflrumenten in der

befler forme, tot contentement en volkomen fatisfactie van zyne Maje-
ileit. Gedaania'sGravenhage, in Onze Vergaderinge denzevenden dagvan

C c c c Decem-
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December 1650, onder onzen groeten Zegel, Paraphure, ende de Signa-

ture van Onzen Griffier. Was geparapheert , B. J. Mulert, vt. Op de

Plyke flondt, Ter Ordonnantie van de hoog- gemelde Heeren Scaaten-Ge-

neraal. Geteekent, in abfentie van den .Griffier
, J.SpronJJen.

In teken der waarheid hebben Wy Ambafladeur en Gedeputeerden,

in krachte van Onze refpe£live Volmachten , deeze tegenwoordige , met
Onze ordinarifle handt-teekeningen getekent, ende daar op laten drukken
het Cachet van Onze Wapenen. In den Hage in Holland , deezen zeven-

tienden December i6jo. Was geteekent ende gezegelt in de manieren

als volgt:

L. S. A. Bnm. L. S. R. Huygem.
L. S. F. Banningh-Ccck.

L. S. Cornelis Ripper/e.

L. S. ^acob Veth.

L. S. G. V. Hoolck.

L. S. Joachim Andrée.

L. S. yoanvander Beecke
L. S. Adriaan Clant.

VERKONDINGE van het TRACTAAT van MARINE.

Den zeventienden December 16 5;o, alhier in den Hage gejïoo-

ten^ tuffihen de Heer de Briin, Ordinaris ^mbajjadeur

n^an den Koning van Spanjen^ ter eene; ende de Heeren

Gedeputeerden van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal

der Vereenigde Nederlanden , ter andere zyde.

MEN laat eenen iegelyken weeten, dat tot welftant en bevorderinge-

van 't gemeene befte in 't generaal, ende zonderlinge van de Ver-

eenigde Nederlanden , ende de goede Ingezetenen van dien , den zeven-

tienden December 1650 alhier in den Hage, gemaakt, bellooten, ende

gearrefteert is , zeker Traélaat van Marine , tuflchen den Heer de Brun ,

Ordinaris Ambaffadeur van den Koning van Spanje, ter eene; ende de

Heeren Gedeputeerden uit de Vergaderinge van de Hoog-Mog. Heeren
Staaten- Generaal der gemelde Vereenigde Nederlanden, ter andere zyde.

Derhalven laft en beveelt men expreffelyk mits deezen, van wegen de

hoog-gemelde Heeren Staaten- Generaal, allen ende een iegelyk , die on-

der haar Hoog-Mog. onderdaanigheid en gehoorzaamheid zyn gezeten,

het voorfz. Tra6laat van Marine, ende allen den Inhoud, in conformi-

té van dien , onverbreekelyk te obferveren , naa te komen en onderhou-

den , zonder daar tegens ietwets te doen ofte te laaten gefchieden , op poene

van geftraft te worden als Verbreekers van de gemeene rufte, zonder

eenige genade , faveur, verdrag ofte diffimulatie. Aldus gearrefteert ende

beüooteia
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teflooten in den Hage , den eerften Mey 1651. Was geparapheerc

,

J. van Gent, vt. Onder (londc, Ter Ordonnantie van de houg-gemelde

,Heeren Staacen- Generaal. Geteekenc, N. Ruyfch. Zynde op 't fpatium

gedrukt het Cachet derzelver Heeren Staaten in ruoden WalTche.

NU zullen wy keeren naar Groot -Brittanje, alwaar de verderflyke on-

eenigheden in dien tyd haar hoogllen top bereikten , en de nacuur-

lyke kracht deezes bloeyenden Eilaiids zodanig verzwakten, dat het wei-

nig in Haat was om zyne aloude rechten te handhaaven tegen de genen

,

die meenden dat de tyd nu geboren was om eens voor al een einde te maa-

ken van den eifch der Engelfchen op de Souvereineteit der Zee.

Men moet evenwel in der waarheid bekennen , dat de muitende Mag-
ten en Regeerders van dat Koningkryk zich ongemeen kloekmoedig toon-

den, en alle hunne krachten infpanden om het recht te verdedigen dat

hun door hunne Voorzaaten tot de Heerfchappy en Souvereineteit der

BrUfche Zee was verkreegen en nagelaaten, 't welk de voornaarafte oor-

zaak was van het misverfland dat 'er toen rees tulTchen de Engelfchen en

de HüUanders ,
gélyk de Leezer ligt op zal kunnen maaken uit het volgende

Kort Begrip van verfcheide openbaare Atlen en Inftrumenten beide van 't

Parlement van England en de Staaten - Generaal , in welke elke Party zich

zelve zoekt te verfchoonen, en den fchuld der eerlle wanordens op hunne

Nabuuren te fchuiven.

De eerde van deeze Atlen daar ik melding van zal maaken is een Mani-

feji , door het Parlement van England tegen de Staaten - Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden uicgegeeven den 31 July 1Ó52, waar m zy vertoonen,

„ Dat het eene Ichier ongeloofFciyke ondankbaarheid in de Hollanders is,

„ zoo Hecht te beloonen de edelmoedige pogingen door welke de Engelfchs

„ Natie hen verloll heeft van de tyranny en verdrukkinge der Spanjaarden ,

„ ten grooten kofle van Engelfch Bloed en Schatten ; in vergeldinge waar

„ van de Hollanders, naa de verdeeldheden, geduurende de Inlandfche

,, Oorlogen in England, aangeflookt te hebben, in 't vervolg zoo opent-

„ lyk als heimelyk den Vrede van dat Koningkryk verhinderd hebben;

„ en in den Jaare 1648 groote toebereidfels gemaakt hebben om Kryg te-

„ gen het zelve te voeren.

„ Zy vernieuwden de geheugenis der Wreedheid en des Bedrogs met

„ welke Ai Hollanders de Engelfchen befbookten en vermoordden opjmboine,

„ en ter foops befchuldigden zy hen van veele andere flinxe onderneemin-

„ gen van denzelfden aart.

„ Vervolgens betichteden zy hen van in den wind geflaagen te hebben

„ de vriendelyke middelen door 't Parlement van England voorgtddd om
,, alle gefchillen by te leggen, en hunne wederzydfche vryheid en vriend-

„ fchap te beveftigen , enz.: Daar by voegende , Dat, naa dat zy eenen

C c c c 2 „ Envoyé
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Envoyé in den Hage gezonden , en de Staaten hem gehoor geweigerd
''

hadden , hec Parlement een' tweeden derwaart gezonden hebbende,

deeze op eene barbaarfche en fchelmfche wyze vermoord was gewor-
", den ; en dat de Staaten niet in 't allerminst bezorgd hadden dat de Da^

ders van dit afgryllelyk fluk geftraft wierden.

Zy vertoonden wyders, Dat, terwyl de Hollandfche Ambaffadeurs in

England waren , om het Parlement op te houden met valfche beloften

en betuigingen , zy de Vyandcn van het zelve heimelyk en in 't ver-

borgen byflonüen, en Hechts zochten tyd te winnen met hunne valfche

voorwendfels , zonder eenig zweemfel van v/eezendlykheid of opreclit-

heid. Waar by zy voegden, Dat de Republyk van England, naa de

bevrediging vaiï hunne Inlandfche Beroerten , eene prachtige Ambafla-

de naar Holland gezonden hebbende ^ voorzien met genoegfaame inftruc-

tien om een einde te maaken van alle vorige gefchillen, en alle mo-

gelyke tekens te geeven van hunne oprechtheid en goedwilligheid aan

die der Vereenigde Provinciën; hunne Ambaffadeurs fmadelyk en ver-

achtelyk gehandeld waren , en dat men hun alk foorten van beledigin-

j, gen had aangedaan, zonder eenig aanzien voor hun karakter, of eer-

„ bied voor de Natie die zy vertoonden ; zy zelfs aangerand en grotelyks

gehoond geweefb zynde ,
gelyk ook hunne Dienflboden en Stoet, en

„ dat de Staaten zich zulke onverantwoordelyke manieren van behandelin-

„ ge niet bekreund noch aangetrokken hadden.

„ Maar dat , niet tegenftaande de oprechte neiginge der Republyk van

^ England om eene goede Vriendfchap en een goed verftand met de Ver-

„ eenigde Provinciën te onderhouden, zy altoos de onderhandelingen daar

„ over uitflelden en verfchooven, tot dat zy , ziende het geluk dat de

„ Engelfchen overal door hunne Wapenen verkreegen hadden, ten langen

„ lede hunne AmbaiTadeurs naar England overzonden , alwaar dezelve ge-

„ komen zynde , zy de onderhandelingen , die begonnen waren , noch

„ uitftelden , onder verfcheide voorwendfels ; bybrengende dat zy niet ge-

y, noegfaam waren gemagtigd, en voorgc-evende dat zy daarover zouden

„ fchryveu aan hunne Principaalen , zodanig dat 'er niets beflooten kon

„ worden voor dat de Staaten -Generaal gevoeglyk vergaderd konden

j, weezen; by al het welk klaar genoeg bleek, dat de Vriendfchap, die

j, zy voorgaven, geenfints weezendlyk of oprecht was.

„ Waar naa hunne AmbaiTadeurs, geduurende de byeenkomflen , het

^ Parlement bekend maaken, dat de Staaten beflooten hadden honderd

„ vyftig Schepen uit te ruften, beliaiven de Vloot die zy alrede in Zee

„ hadden, 't welk zy doen zouden alleen om hunnen Koophandel te be-

j, fchermen en de Zeevaart aan te moedigen , zonder eenig flinx voorneer

^ men tegen England; fchoon de Staaten zelfs niet onbewust zyn van het

„ voorneemen dat zy hadden met het uitruften van eene zoo groote Vloot,,

5, fchoon 'er de minfte fchya van Vyand of Vyands gelyk niet was in die

5^. Zeen.

;b,
Og al het welk hat Parlement ("twelk zy door zulk een voorwendfd
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„ in flaap gewiegd mcendjii te hebben) geen antwoord gaf, maar zich

„ vlytig toonden om in hunne eige befcherminge ce voorzien, onderwyl

„ niets nalaatende van 't gene in hun vermogen was um de onderhandehn-

„ gen waar in zy met de Hollanders waren tot een gelukkig einde te bren-

„ gen. Niet tegenftaande 't welk , de Hollanders terflond hunne geheele

„ Vloot op eene Plaats vergaderden onder den Admiraal Tromp ; wiens

„ voorneemen genoegfaam zal blyken aan een iegelyk die zyn gedrag be-

„ fchouwt , en daar eenige dingen byvoegt die voor deeze Uitrufting

„ gebeurd zyn ; en inzonderheid dat een zeker Hollandfch Schip 'c welk

„ een Engeljch Oorlogfchip ontmoetende gecommandeerd door Kapitein

„ Toung, en vriendelyk verzocht zynde hem de eere te bewyzen die den

„ Oorlogfchepen deezer Natie gewoonlyk beweezen word, gelyk een an-

„ der Schip , dac van hetzelve verzeld w.is
,
gedaan had , en wel niet als eene

„ gewoone beleefdneid maar als bewys van het ontwyffelbaar Recht der

„ Engelfchen tot de Heerfchappy derbygeleege Zeen ; 't welk erkend werd

„ door alle nabuurige Vorften en Staaten , en 't welk (om de onlochen-

„ baare bewyzen , en krachtige redenen door welke het airede betoogd is

„ niet te herliaalen) de Staaten zelfs en hunne Voorzaaten erkend nad-

„ den ; de Schipper van hetzelve des niet te min weigerde aan dac ver-

„ zoek te voldoen, zeggende, dat het hem als eene hoofd-misdaad toege-

„ rekend zoude worden , indien hy het deed.

Dit Stuk werdgevogld van dien leelyken en vyandlyken Aanval van den
Admiraal Tromp, beftaan tegen Vrienden en Nabuurcn , die veele merk-
waardige blyken hadden gegeeven van hunne ernflige begeerte om in

hunne Vriendfchap te volharden , en dezelve noch valler te maaken ; en
deeze daad werd gepleegd met zoo veel overmoed en onrechtvaerdigheid,
zelfs geduurende de byeenkomften

, gehouden om in een naauwer Ver-
bond te treeden , dat Tromp zelf wilde ufurpeeren eene eere die hy gewei-
gerd had ons te bewyzen, (fchaon 't ons eigen ontwyffelbaar Recht was)
en de belediging tot zulk eene hoogte deed flygen , dat hy de Schepen
van de Republyk van England vervolgde, dezelve vyandelyk aantafle op
haare Kuften , in haar eigen Kanaal en op haare eige Rede , met voor-
neemen van op het onverwachcfte eenen Oorlog aan te vangen, in de
hoope van den Koophandel en de Zeevaart onzer Republyk geheel en at

te vernielen.

De rejl van dit Manifed vervat flechts de verdere Vertoogcn, door iselh de-

Regeering van England hun gedrag tegen de Staaten Generaal zochten te

verdedigen , met welke zy, gelyk zy verklaarden , gedivongen en tegen hunnen zin

inOorlog traden. De Staaten lieten niet naa het Engelfch Manifefl te be-

antwoorden , door eene Verklaring gegeeven in den Hage den tzveeden Au-
gufty daar aan volgende ; in welke zy aan hunnen kant allen den fchuld

éizer oneenigheden zochten te leggen op de Engelfchen, wier JVIanifeftir

C c c c 3, M&
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zoo wel als dat der Hollanderen , in der daad niets anders is dan eens

Verklaring van Oorlog
,
gelyk men heeft kunnen zien uit het Korte Begrip

van het eerjle , en uit het Korte Begrip van het laatjle gezien zal worden.

ARTIKEL VIL

KORT BEGRIP
V A N li E TMANIFEST
DER

.STAATEN-GENERAAL
Tegen de Natie en Regeering van England, enz, Gegeeven

in den Hage den tweeden Aiigulty \6^2.

DE Staaten - Generaal , enz. wel weetende dat alle Wettige Magten van

God ingefteld zynde tot welzyn van haare Ondcrdaanen , niet alleen

gehouden zyn dezelve met gematigheid en orden te regeeren , maar desge-

lyks hun beft te doen om te voorkómenen voorzichtiglyk te weeren alles wat

hen van buiten dreigt; endesgelyks overtuigd zynde van de noodzakeiyKheid

van in goed verftand te leeven met andere Staaten, en duor alle iborc van

goede dienilen hunne Vriendfchap te zoeken, en voornaamelyk die van hun-

ne Nabuuren ; weetende, dat, in geval van eenige toevallige of anuere on-

eenighedenof misverftand, zy hunne uiterfte pogingen moeten aanwenden
om te trachten dezelve weg te neemen op eene vreedlaame en minnelyke

wyze; zyn zy echter niet onbewust dat, als alle andere middelen zonder uit-

werkinge bevonden worden, het redelyk en noodzakelyk is de magt re ge-

bruiken die God hun verleend heeft, en met kracht en moed door geweld

van Wapenen het geweld en 't ongelyk hunnen Onderdaanen en Volk aan-

gedaan te keer te gaan , om voldoening en vergoeding te erlangen voor

de geleede fchade , en wedergave van het gene onrechtvaerdiglyk geno-

men is.

En met die gevoelens, tot hier toe getracht hebbende onze oude Vriend-
fchap met de Engelfche Natie te onderhouden; en onlangs die Natie in

zich zelven verdeeld gezien hebbende, en aan flarden gelcheurd door In-

landfche Beroerten en oneenigheden, waren onze harten deswege vol van
droefheid en fmarte, en wy droegen zoo veele zorg als in ons was, dat

niets uit ons Land en Havens gevoerd wierde 't welk hunne verdeeldhe-

den kon voeden , en door 't aanhouden van den Oorlog , hunne herftelling

raoeyelyker en minder mogelyk kon maaken. Maar in tegendeel, ver-

flaan hebbende dat hunne verdeeldheden grooce verwoeflingen , en elen-

den
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den veroorzaakt hadden , en dat de hongerfnood in verfchelde van hunne
Provinciën woedde, is 'er, wy door de beide Huizen des Parlements daar

toe verzocht en, nevens onze goede Ingezetenen, van zulk eene aan-een-

fchakeling van onheilen en rampen in 't hart geraakt zynde, uit krachie

van ons verlof, op ernftig verzoek van 't gemelde Parlement verleend,

gelyk gezegd is, eene aanmerkelyke Som , verfcheide Tonnen Gouds be-

draagende, door de mildadigheid deezer Provinciën opgenomen en naar

England overgemaakt, tot verligtinge der genen die elendig en behoeftig

waren ; waar voor wy van 't gemelde Parlement Brieven van dankzeggiu-

ge ontvingen, mondeling beveiligd door hunnen Refident by ons.

En tot een verder bewys van de oprechtheid onzer genegenheid , waar

van wy zulke klaare tekens hadden gegeeven , om de gefchillen en het mis-

verftand tullchen hen by te leggen , wy, tot bevorderinge van dat groote

werk, eene Ambaflade aan den Koning en het Parlement zonden; maar

de Almagtige , weins oordeelen onnafpeurlyk zyn , niet toegelaaten heb-

bende dat hunne verdeeldheden door een minnelyk verdrag geëindigd

werden , die Natie nu eene Regeeringsform hebbende ganifch verfchil-

lende met die zy toen hadden , welke veranderde Regeering onder glimpi-

ge voorwendfels nadernand aangeboden hebbende te treeden in een Trac»

taat van een oprecht Verbond en Vriendfchap met ons , die geloofden

dat zy zuiver en ernftig te werke gingen , en die dat voorftel hielden voor

heeldienftig en nodig voor de Ruft en Veiligheid van onzen Koophandel en
Zeevaart, zoo wel als van die van alle onze Nabuuren en andere Koningk-

ryken die door den Koophandel beftaan. En om te vermyden alle opko-

mende zwarigheden en gefchillen, veroorzaakt door de concurrentie van
dezelfde belangen tuflchen ons en de voorgemelde Regeering, gaven wy
hun te kennen , dat de aanbieding die zy ons deeden ons zeer aangenaam;

was; en zy ons hunne Estraordinaris Ambafladeurs, Oliver, JantnlVou--

ter Strickland toegezonden hebbende, zochten wy op allemogelyke wyzen,,

voor zoo verre de gefteltenis onzer Regeeringe toeliet, middelen uit te

vinden om dat Traélaat toe flot te brengen; zodanig dat de gemelde Am-
bafladeurs in onderhandelinge treedende met onze Geraagtigden, en de

eerfte algemeene Bewerpen overgegeeven hebbende, fchoon zy door onze

Gemagtigden ernftig verzocht waren om hunne algemeene Voorflagen te

verklaaren , en af te komen tot byzonderheden, en hun een Tegen-Bewerp-

ter hand gefteld zynde, wilden zy, overde zaak maar los heengeloopen en
dezelve even aangeraakt hebbende, draa naa de eerfte Audiëntie, weder
vertrekken: Doch naa veel aanhoudens bewilligd hebbende een weinig lan-

ger te toeven, en een byzonderlyker Bewerp overgeleverd hebbende,

benaarftigden wy de Zaak aan onzen kant met zoo veel yver, eji behan-

delden dezelve zoo behendig , dat zy ligt konden zien dat het gefchil

niet groot was ; en ziende dat wy ter zaake quamen , hun een politiver en

uitdrukkelyker Verklaring afvorderende , weezen zy zulks van de hand,,

onder voorwendfel van hun fchielyk. vertrek. Des niet tegenftaande, be-

denkende.-
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denkende dat een kort uitftel geene merkelyke verandering in de Zaaken

kon brengen , en de voortreffelykheid en 't nut van zoo goed een werk

{lellende voor uitwendige formaliteiten en ceremoniën , en de gemelde Am-
bafladeurs ons betuigd hebbende by hun vertrek , dat de Regeering het op-

rechtelyk en wel met ons meende, beflooten wy eene deftige Ambaffade

naar England te zenden , 't welk wy dienvolgens deeden in de Maand van

December laatllleden ,• fchoon de Regeering ledert het vertrek hunner Am-
bafladeurs een zeker Plakkaat had doen afkondigen , dat noch van goede

Nabuuren noch van goede Vrienden fcheen te komen , dewyl de gewoo-

ne Vryheid van Koophandel en correfpondentie tuITchen de twee Natiën

daar door zeer verminderd was. Des niet te min in de hoope blyvende

dat alle oneenigheden fchiejyk geëindigd zouden worden door een Trac-

tnat, deeden wy ons uiterfte beft om het tot een gelukkig flot te brengen;

inaar in tegendeel , de gemelde Regeering , verre van eenig aanzien te too-

nen voor het verzoek, 't welk wy hun deeden van de uitvoeringe van 't

gemelde Plakkaat te fchorten tot de lluitinge van dat Traftaat , en dat de

Schepen en Goederen onzer goede Onderdaanen, door hen gefaifeerd en

genomen, aan de Eigenaars wedergegeeven mogten worden , vielen zy,

onder verfcheide voorwendfelen , op onze Schepen aan , beftookten ze aan

alle kanten; ende Zeerovers deeden, onder hunnen dekmauLcl, overal het

zelfde, en onze AmbalTadeurs kunden op geenerhande wyze reparatie ver-

krygen. En fchoon zulk eene meenigte van redenen ons biJlyke oorzaak

gaven om ons zelfs en onze Onderdaanen te rechicn by wyze van repre-

laille, weigerden wy zulks volftrekt, en begeerden niet dat hun eenig leet

gedaan wierde , in de hoope van alles naar billykheid en rechtvaerdigheid

vereffend te zien. En aan den eenen kant door onze Ambaffadeurs , ea

aan den anderen kant door het uitruften van eene fterke Vloot, getracht

hebbende den moedwij der Zeerovers te fluiten , verklaarden wy terzelf-

der tyd dat wy met onze uitruftinge niet voor liadden eenige van onze

Vrienden of Bondgenooten te moeyen of te beledigen , en inzonder-

heid hen niet, met welke wy van gedachten waren eene goede Vriendfchap

en correfpondentie te onderhouden.

En fchoon deeze onze Verklaring had behooren aangezien te worden

voor een teken van onze oprechtheid en goede meeninge, zocht de voor-

gemelde Regeering, onder verfcheide voorwendfels , niet alleen onzen

Staat te verzwakken door 't bederven van onzen Koophandel, gelyk klaar

blykt uit dat voorbeeld van hunnen Admiraal, die den Vice- Admiraal

Tromp aantreffende , dien wy tot Bevelhebber van onze Vloot hadden

aangefleld , de gemelde Tromp niet fpoedig genoeg ( naar zynen zin ) zyne

Vlag geftreeken hebbende; fchoon klaar blykt door het getuigenis van

verfcheide onpartydige Perlbonen , dat hy werkelyk doende was met zyne

Zeilen in te haaien, en bezig met zyne Boot in 't Water te brengen, om
den gemelden Admiraal te doen begroeten; hy hem niet te min de volle

Jaag gaf, en hem en de Schepen die by hem waren dwong om zich te

ver-
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verweeren , die , des niet tegenftaande , zich zoo gematigd toonden (fchoon

zy meer in getale waren, en de Aanvallers verilaagen en vernield konden
hebben ) dat zy zich vergenoegden met zich te verdedigen ; voor welke

befcheidenheid de Aanvallers zoo weinig aanzien hadden , dat een ander

van hunne Efquaders op komende zeilen, zy op de achterfte Schepen van

onze Vloot aanvielen , een van dezelve vernielende en een ander met zich

neemende.
Van welke Aélie, op dat de Regeering dezelve met een glimpig voor-

wendfel zoude kunnen bedekken, zy een gerucht hebben doen verfprei-

den als of wy de eerfle Aggrefleurs in die Rencontre geweeft waren ; en
dienvolgens fielden zy zich in poftuur om reparatie te eifchen van het leet

't welk zy voorgaven dat hun door ons aangedaan was. Maar in tegen-

deel, quam dit voorval niet zoo draa tot onze kennis, of wy betuigden

folemneellyk door onzen AmbalTadeur , dat het buiten onze order gefchied

was j en dat wy geheel onbewust waren van 't gebeurde
,
gelyk volko-

mener blykt door eenen Brief van onzen Admiraal , waar in hy de Com-
miffie en Inftruétiën , die wyhem gegeeven hadden woord voor woord had
nagefchreeven. En tot een verder bewys van de oprechtheid onzer mee-
ninge en voorneemen van wel te leeven met dien Staat, verzochten wy
ernrtig dat de Zaaken naauwkeurig onderzocht mogcen worden, en dat

het Traftaac , 't welk wy meenden vry verre gevorderd en op een' goeden
voet te zyn, niet vertraagd mogte worden, om reden van die ongelukkige
Rencontre, daar wy zeer verbaafd van geflaan hadden.

Maar voorgemelde Regeering geen aanzien loonende voor zoo redelyk

een verzoek, gaf terftond bevel om zoo veele Oorlog- en Koopvaardy-
Schepen te faifeeren als het hunfmogelyk zoude zyn te bevinden ons en on-
zen Onderdaanen toe te behooren ; 't welk dienvolgens gedaan is , en alle foor-

ten van beledigingen en geweldadigheden gepleegd tegen ons; waar door
veel onnozel Bloed is geftort, en eene meenigte van onze goede Ingeze-

tenen bedorven.

Niet tegenflaande die quaade behandeling, zonden wy eene tweede
extraordinaris Ambaflade naar Englandy om alle Zaaken , en inzonderheid

de oneenigheid over die Rencontre gereezen tot een minnelyk Verdrag te

brengen; maar zy, om hun eigen ^verderflyk en hatelyk voorneemen
te bedekken, gaven te onrecht voor, dat wy onze Vloot uitgeruft had-

den met voorneemen van hen vyandlyk te beflooken, fchoon de Heer
Pauw, onze Ambafladeur, wiens Bediening als Raad Penfionaris van Hol-

land hem recht geeft om tegenwoordig te zyn in alle Vergaderingen en
RaadOagen der Staaten-Generaal, op het folemneelfte betuigde, dat daar

nooit zulk een Zaak geopperd was, en dat, verre van eenige Commiffie
om de Engelfchen of iemant anders eenig leet te doen, de Admiraal lafl bad
om die Regeeringe alle mogelyke tekens te geeven van onze vreedfaame
en vriendelyke neigingen.

En om dat de voorgemelde Regeering, om van die A6lie heel iets an-

ders te maaken dan zy weezendlyk was, reparatie eifchte voor het gene

D d d d gebeurd
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gebeurd was, en verzekering dat zulke dingen in het toekomende niet

weder zouden gebeuren ; zei onze voorgemelde Ambaffadeur hun opentlyk

dat, om dien fleen des aanftoots, of de voornaamfle moeyelykheid, ge-

reezen uit dat toevallige Gevecht tuffchen de beide Vlootcn , weg te

neemen , en om het Tratlaat ('t welk toen vry verre gevorderd was)

tot een gelukkig flot te brengen, men een bequaam Reglement zoude

maaken , om hetzelve flipt te doen nakomen door de Schepen der beide

Natiën 5 betuigende dat de Scaaten nooit de gedachten gehad hadden van

de Engelfche Natie de eere en waardigheid te betwifhen welke zy hun tot

hier toe gegeeven hadden ; vervolgens verzoekende , dat alle vyandlyke

onderneemingen geduurende de Onderhandelingen mogten ophouden ,• en

wyders verzuekende, dat 'er een behoorlyk en recht onderzoek van de

gehecle Zaak gedaan mogte worden, met belofte, dat, indien hunne Ad-

miraal bevonden wierde den AggrelTeur te weezen, zy niet alleen die daad

zouden difavoueeren, maar ook den Daader ftrafFen naar de aangelegen-

heid der zaake; onder voorwaarde, dat de Engelfchen hunnen Admiraal

op dezelfde wyze zouden handelen , in gevalle hy in 't ongelyk bevonden

wierde.

Maar zy, fleeds alle middelen van verzoeninge blyvende verwerpen,

en weigerende zelfs eenig bewerp voor te flaan , waar door de dingen tot

een verdrag gebrogt konden worden, gingen voort met het faifeeren en

neemen der Hollandfche Schepen ; zich ten langen lefle niet fchamende

eene overgroote Somme Gelds te eifchen tot vergoedinge der fchade, die

zy zeiden geleeden te hebben, en der koften daar zy toegebragt waren

door de Vloot die de Staaten in Zee haddi.-n gebragt ; naa de betaling van

welke Somme, of zekerheid voor dezelve gegeeven te hebben, alle vyand-

lykheden zouden ophouden. Zodanig dat die Regeering beledigingen

op beledigen geftapeld hebbende, en alle foorten van geweldenaryen ge-

pleegd tegen ons en onze goede Onderdaanen , met voorneemen van door

deeze onverdraaglyke handelwyze , onzen Koophandel te bederven, en

onze Zeemagt te verzwakken , en dus bezit te neemen van de ingebeelde

Heerfchappy welke zy over den Oceaan vorderen; en, met ons beginnen-

de , dezelve uit te ftrekken over alle andere Natiën, en dezelve cynsbaar

te maaken, zoo zy konden. Zoois't, dat wy voorgenomen hebbende de

magt die God ons in de handen heeft gegeeven te gebruiken tot verde-

diginge van ons zelven , en van onze goede Onderdaanen , enz.

De volgende Regels van dit Manifefl behelzen eene Verklaring van
Oorlog; welke afgekondigd zynde in den Hage den tweeden Augujly

1652, werd 'er den 5 December daar aan Volgende eene Ordonnantie

afgekondigd door de Staaten Generaal , verbiedende hunnen Onder-
daanen allen handel met England, en met eenen alle andere Natiën
vermanende zich te onthouden van de Engelfchen te voorzien van
Krygsbehoeften en van het gene in dit geval voor Contrebande Goe-
deren kon gehouden worden, volgens de gewoonte en 't gebruik der

Vol=
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Volkeren ; anderfints dreigende dezelve te neemen en te confifquee-

ren ,
gelyk in de voorgemelde Ordonnantie breeder is uitgedrukt;

maar die ik niet naa zal fcliryven, ora dat zy geentints tot myn oog-
merk dient. En ik zoude zoo veel niet bygebragc hebben van het

voorgaande Manifejl of Oorlogsverklaringe , zoo 't der moeite niet

waardig geweeft was, de flrikreden op te merken waar toe de Staa-

ren 'er in vervielen; dewyl zy, naa verklaard te hebben, Dat zy
nooit van gedachten geweeft waren de Engelfche Natie de Eere en

Waardigheid welke zy hun- altoos gegeeven nadden te betwiften , zy
voorgeeven dat de Engelfche Heerl'chappy der Zee maar ingebeeld is

;

't welk eene foort van tegenzcggelykheid is , die ik hun laat oplofTen

zoo goed als zy kunnen. JMaar dit zal met heel gemakkelyk fchy-

nen aan de genen die overvveegen, dat England , toen onlangs tot

eene Republyk gemaakt, en by gevolg toen de jongfte Staat van
Chriftenryk zynde, de eertekens, welke, gelyk de Hollanders zelfs

bekennen, hunne Admiraal verplicht was den Engelfchen te betoonen,
zekerlyk de grootfte bewyzen waren die men eifchen kan van eene
erkende en wettige Souvereineteit of Heerfchappy; want hoe zou
men zich anders kunnen inbeelden dat de Admiraal van eene Repu-
blyk zich zelven verre genoeg zoude vernederen om niet alleen zyne
Zeilen in te haaien , en zich te bereiden om zyne Vlag te ftryken

,

maar ook zyne Boot uit te hyflen om den Admiraal van eene Repu-
blyk van laater datum te doen komplimenteeren ?

De Hollanders dus volkomen in Oorlog getreeden met England op het

einde des Jaars 1652, deeden hun voordeel met het misverftand 't welk
toen tuflchen England en Denemarken was gereezen , en maakten een Ver-
bond met Frederik den lilden^ toen in dat Koningkryk regeerende. De
korte inhoud van dit Traclaat is , ,, Dat de Engelfchen niet alleen door

„ de Sond gezeild waren met gewapende Koopvaardy- Schepen , maar

,, ook met eene Vloot van achtien Oorlogfchepen , zonder daar alvorens

,, kennis van gegeeven te hebben ; en desgelyks verfcheide van zyne

,, Deenfche Majefteits Schepen in Zee gefaifeerd en genomen , en andere

„ in England gedetineerd en den vryen loop van den Koophandel daar door

„ geftremd hebbende, de Koning van Denemarken terLl:ond naa het teke-

„ nen des TraSlaacs een Plakkaat zoude doen afkondigen, waar by a?.n

„ alle Engelfche Schepen , het zy van Oorlog of andere , verboden zoude

„ worden by pcene van confifcatie van Schepen en Goederen de Sund of

„ de Oojl-Zee te pafTeeren en repafieeren, zoo lang de Oorlog met Holland

„ zoude duuren.

„ Dat de Koning van Denemarken , tot beveiüginge van den Koophan-
„ del, in en ontrent de Sond het getal van twintig Oorlogfchepen wel

,, toegerull, volgens de Lyfi: daar airede van overgegeeven , zoude hou-

„ den alle Jaaren van den eerden Jpril, tot den eerilen Nove?nber; en
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zoo eenige van dezelve mogten vergaan , derzelver plaats terftond ver^

vuld zoude worden door andere van gelyken dragt of grootte.

„ Dat de Staaten tot de koften van die uitruftinge aan den Koning van

Denemarken jaarlyks, zoo lang de Oorlog duurde, zouden betaalen de
Somme van honderd twee-en-negentig duizend Ryksdaalders, enz.

„ Dat zy malkander onderling zouden helpen en byftaan tegen alle Vyan-
den, welke ook, te Water en te Land.

„ Dat de gemelde twintig Deenfche Oorlogfchepen op verzoek der Staa-

ten t'zeil zouden gaan en de Engelfchen aantaften in 't Katte -Gat en 't

Schager-Rack , naar niet verder in de Noord-Zee, uitgenomen in zommi-
ge buitengewoone gevallen.

„ Dat de Deenfche en Hollandfche Schepen malkander in de Noctd-Zee of

elders ontmoetende, de Engelfchen gezamentlyk zouden aantaften, en

hun alle fchade en afbreuk doen die zy zouden kunnen.

„ Dat zy over en wéér malkanders Onderdaanen , Schepen en Goede-

ren in beider Landen zouden befchermen.

„ Dat , in gevalle van conjunflie der beide Vlooten , de Deenfche Admi-
raal de eerfte ftem zoude hebben , en dan de Hollandfche Admiraal

,

en zoo voort een Deenfcb en een Hollandfch Officier van gelyken poft

of rang , beurtling hunne ftemmen zouden geeven , de Deenfche altyd

eerft.

„ Dat, zoo de Vereenigde Vlooten eenige Pryzen quaamen te neemen,

van dezelve gedifponeerd zoude worden in 't Land , dat de meefte

Schepen had by 't neemen van de Prys ; doch niet zonder kennis van

den Refident van 't ander Land , en tot zyn genoegen.

„ Dat de Oorlogfchepen van beide kanten malkander zouden geryven,

„ met de Behoeftigheden die zy nodig mogten hebben tot een' redelyken

„ Prys ; en dat zy hunne Schepen zouden mogen kalfateren , en zich van

„ noodwendigheden voorzien in malkanders Havens, met verlof van de

„ Gouverneurs en Magiftraaten van dezelve ; en dat de wederzydfche

„ Kapers hunne Pryzen in malkanders Havens zouden mogen opbrengen ,

„ en daar befcherming erlangen.

„ Dat alle andere Vorften en Staaten, die 't dienftig vonden, in dit

„ Verbond zouden kunnen treeden.

„ Dat alle vorige Traélaaten in ftand zouden blyven.

„ Dat dit Tradlaat in ftand zoude blyven tot dat de Vryheid van den

„ Koophandel en de Zeevaart herfteld , en derzelver Verftoorders tot reden

„ gebragt zouden zyn.

„ Dat geen der Bondgenooten Vrede of Beftand zoude maaken buiten

3, den anderen.

„ Dat, indien de twintig Deenfche Oorlogfchepen niet alle in goeden

5, ftaat en orden waren, men eene redelyke deduftie zoude doen van het
^

3, beloofde Subftdmn, enz.

Het

)>
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Het uitvverkfel van het goed verfland tuffchen de Deenen en de Hollan-

ders bleek klaar door een ander Traftaa:, tulTchen die twee Mogendheden

gelloocen den 26 September des volgenden Jaars 1653 te Koppenhagen ge-

flooten, by 't welke dat van 1644, raakende de beladingen in de Sond,

werd vernietigd , alle voorgaande 'l'radtaaten ten voordeele der Hollaiidc-

ren vernieuwd , en aan hunne Oorlogfchepen vergund op de Rede van Lu-

beek te liggen , en voor Elfeneur; en hun desgelyks toegelaaten (zyne Ma-

jefteits verlof bekomen hebbende) fchoongemaakt en gecajfaterd te wor-

den , zelfs te Koppenbagen , met verfcheide andere Gunden en Voorrechten

van dien aart.

Niet tegenflaande deeze naauwe verbintenis met de Kroon en den Ko-

ning van Denemarken , de Hollanders den Kryg met England draa moede
beginnende te worden , lieten zy gaerne alle die Voordeden vaaren , om
met de Regeeringe van England een Traftaat van Vrede te fluiten, van

't welk hier een Kort Begrip volgt.

ARTIKEL VIII.

Kort Begrip van het Traktaat van Frede en Unie tuffchen.

Olivier Cromwel , als Proteüor van England, eti de.

Vereenigde Nederlandfche Provinciën.

L

_lN den eerflen, is verdragen, geaccordeert ende beflooten , dat van

deezen dag aan zal weezen een oprechte , beftendige ende onverbreekely-

ke Vrede, Vriendfchap, oprechter, nader ende naauwer Verwantfchap,

VerbintenifTe ende Unie, tuflchen de Republycque van England , endede
Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlandfche Provinciën, Landen, Land-
fchappen ende Steden onder wederzyds gebiedt, zonder onderfcheid van
Plaatfen

,
gelegen ; mitsgaders tuffchen haare Volkeren ende Ingezetenen

,

van wat flant die ook zouden mogen weezen.

I I. Item , dat voortaan zal ophouden alle vyandfchap , hofliliteit , on-

eenigheid ende Oorlog , tuffchen de gemelde Republycquen , derzelver

Volk ende Onderdaanen. En dat wederzyds Partye zich hier namaals zal

onthouden van alle befchadigingen
, plunderingen, rooveryen en injurien,

te Lande , ter Zee , en in verfche Wateren , in alle haare Landen , Land-

fchappen, Heerfchappyen , Plaatfen ende Gouvernementen.

III. Item, dat alle offenfien , injurien, koften en fchaden , dewelke de

eene Party van d'andere heeft geleden federt den achtienden Oude , ende

den acht-en-twintigften Nieuwen Styl der Maand Mey 1652 zullen verge-

ten , en nooit gedacht werden , in voegen , dat geene der gemelde Partyen

Dddd 3
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de andere zal hebben te moeyen , ter oorzaake van zoodanige fchade,

oftenfie, injiirie ofte koften , maar dat'ereene volkomene abolitie zal wee-

zen van alle ende ieder van dien, tot op detzen dag, ende dat alle twis-

ten, verfchillen ende actien deswegen zuilen weezen nulle, ende van geen-

di.r waarden, uitgezonderd die rooveryen, dewelke naa verloop van twaalf

dagen, bedreven zullen worden in de Brittanmfche Zeen; Ende binnen de
BrmMini/cbe Zcëïi en de Kaap St. Fincent , naa den tyd van zes weeken;
Ende van daar in de Middellandfche Zee, ende tot aan de Linie , naar den
tyd van tien weeken ; Ende aan d'andere zyde van de Linie , naar den tyd

van acht maanden, te rekenen van den dag van de Vredens- Publicatie,

ofte inimediatelyk naar dat genoegfame kenmlle van de Vrede in de voorfz.

Geweften zal zyn gcgecvt;n ; ende alle de rooverj^en ende toegevoegde

fchaden, dewelke door d'een ofce d'andere Partye zoude mogen zyn ge-

daan ende bedreven , naar de gefielde tyden , ofte voorzeide gegeeven ken-

nifTe, zullen in rekeninge gebracht, en de genomene Goederen gerefti-

tueerd , mitsgaders de fchaden , ter oorzaake van dien ontilaande , vergoed

werden.

IV. Item, dat alle Oorlogs-Gevangenen, van wat Handt, ofte waar ter

Plaatfe die ook zouden mogen weezen, ten wederzyden zonder rantfoen

zullen vry gelaaten werden.

V. Item, dat beide de Republycquen zullen blyven geconfosdereerde

Vrienden , in noodwendige Vriendfchap verknocht ende verbonden , om
te befchermen de Vryheden ende Immuniteiten van d'een ende d'anders

Volk, tegens iegelyke , wie die ook zouden mogen weezen, die zullen

onderftaan den Vrede van d'een of d'ander Staat, te Lande, ofte ter Zee

te verfloorcn, ofte die onder d'een ofte d'anders gezag haar onthouden-

de, openbaare Vyanden van des Volks Vryheid zullen werden verklaart.

De zes mnjlvolgende Artikeh doen weinig tot inyn Oogmerk.

XII. Item, dat de Republycque van England, de Engelfche Natie , en

alle Inwoonderen derzelver Republicque , mitsgaders de gemelde Ver-

eenigde Provinciën, derzelver Volk ende Inwoonderen, van wat ftaat én-

de conditie die zullen weezen , zullen verbonden zyn , om malkanderen

in alle zaaken beleefdelyk ende vriendelyk te bejegenen , dat ze te Lande

of te Water d'een in des anders Landen , Steden en Dorpen , bemuurt

,

ofte onbemuurt, gefortificeert of niet gefortificeert , ook in de Havenen,
ende in v\rederzyd3 geheele Gebiedt in Europa , vryelyk en zekerlyk mogen
komen, ende in dezelve verkeeren en blyven, zoo lange zy willen; ende

aldaar, zonder eenig belet, tot haaren behoeve inkoopen Vivres, voor

zoo veel noodig zal weezen, ook handelen ende Koopmanfchap dryven

met alle zulke foorren van Waarcn , als het haar zal goetdunken , dezelve

naar hun gevallen inbrengen ofte uitvoeren , mies alleeenlyk betaalende de

laÜen
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laften daarop geftelt, voor behoudens alle de Statuten en Wetten van des

een ofte des anders Republicqiie; zulks nochtans, d:it het Volk en In-

woonders van vvederzyden , haare Commercie dryvende in des een en des

anders Landen en Gebiedt , niet en zullen gehouden weezen voortaan

meerder Belaftingen , Inpoiltien, 'i'olien, ofte andere Schattingen te be-

talen, als naa proportie doen d'anderen Uitheemfche, op dezelve Plaacf^n

handelende.

XIII. Item, dat de Schepen ende Vaartuigen der Vereenigde Provin-

ciën, zoo wel van Oorloge , ende om de macht van den Vyand af te we-
ren uitgeruft, als andere, de welke eenig Schip van Oorloge van deeze
Republicque, in de. Brittannifche Zeen zullen komen te ontmoeten , de
Vlagge van den top van de Mast zullen flryken, ende het Mars- zeil laten,

vallen, in voegen, gelyk als ooit in vorige tyden, ende in eenige voor-

gaande Regeennge gebruikelyk is geweefl.

XIV. Item, tot meerder vryheid van de Commercie ende Navigatie,

is verdragen ende beilooten, dat geen van beide de gemelde Republicquen
in haare Havenen , Steden ende Plaatfen zal ontfangen , ofte gedogen
dat iemant van het Volk en Ingezetenen van een van beiden ontfangen de-

Piraten of Roovers, of aan dezelve verleenen verblyf, huipe ofce vivres

maar zal zich benaerfligen , ten einde de voorzeide Piraten en Roovers
mitsgaders haare Complicen, Heelders en Mede-Hulpers werden vervolge

gevangen, en tot fchrik van andere naar verdienfhen geflraft. Ende zul

len alle Schepen, Goederen en Waaren, by hun Roversgewys genomen
ende in de Havenen van een van beide de Republicque opgebracht, de
welke noch voor handen zyn, ja fchoon die verkoft mogten weezen, aan
de rechte Eigenaars wederom werden gegeeven, ofte fatisfaélie gedaan

aan d'Eigenaars van dien , ofte wel aan die geene , dewelke .Tiet Procuratie

dezelve reclameren , mits dat het Recht van den Eigenaar met behoor-

lyke bewyzen naa Rechten, voor 't CoUegie ter Admiraliteit zal zyn ge-

bleeken.

De vier naafiwlgende Artikels dienen niet tot myn tegenwoordig wit.

XIX. Item, dat de Kooplieden, Schippers, Stuurlieden, of Scheeps-

volk, van d'eene ofte d'andere Republicque, ofte haare Schepen, Goe-
deren of Koopmanfchappen niet en zuHcn mogen werden aangehouden,
ofte met arrell bezwaart , in des anders Landen , Hsvenen , Reen ofte

Stroomen , uit krachte van eenig generaal ofte fpeciaal bevel , 't zy ten

Oorloge, ofte tot eenig ander gebruik , ten ware dat den hoogrten nood zulks

vereifchte , ende behoorlyke vergoedinge daar voor wierde gedaan ; voor

behoudens nochtans, dat niet wierde gederogueert aan de aantioudinge

ende arreften, dewelke naa Rechten ende de Wetten van d'eene ofte d'an-

dere Republique rechtmatig ende ordentlyk gefcnieden.
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X X. Item , dat wederzyds Kooplieden , haare Faftoors ende Dienaars,

gelyk mede de Schippers ende ander Scheepsvolk , zoo in 'c gaan als we-
derkeeren met haare Schepen over Zee, ende door 'de andere Wateren,
als ook in de Havenen van den eenen ofte den anderen , ofte aan Land ge-

gaan zynde, om zich ende haare Goederen te verdedigen, zullen tot be-

Icherminge van haar ende haare Goederen, alle foorte zoo van offenfive

als defenfive Wapenen mogen dragen ende gebruiken ; dan zullen in haare

Herbergen ofte Logementen gekomen zynde, ieder haar Geweer moeten
van haar leggen , ende af-laaten , ter tyd toe zy haar weder t' fcheep zul-

len hebben begeven , ofte daar naa toe willen gaan.

XXL Item, dat de Convoy- ofte Oorlog -Schepen van d'een of d'an-

dere llepublicque, in Zee eenig Koopvaardy - Schip ofte Schepen, d'an-

dere ofte des anders Volk ofte iemant van de Bondgenooten, in dit Ver-
bond begrepen , toebehoorende , die denzelven cours zullen houden , of

dezelve Reizedoen, ontmoetende ofte onderhaalende, zoo lange die den

zelven cours zullen houden, haar zullen moeten convoyeren ende befcher-

men tegcns allen ende een ieder die haar met gewelt zullen komen aan te

taften.

XXII. Item, zoo wanneer eenig Schip ofte Schepen, het Volk ofte d'In-

woonders van d'eene ofte andere Republicque , ofte eenigen Neutraalen Staat

behorende , in des een of anders flavenen genomen werden by een der-

de , die niet van het Volk ofte Ingezetenen van d'eene ofce d'andere Re-

publicque zy, zoo zullen die geene , in ofte uit wiens Havenen, ofte

eenig Gebiedt de voorzeide Schepen zullen zyn genomen, gehouden zyn

ie famen met d'andere Partye te bevorderen, dat het voorfz. Schip of

Schepen weder vervolgt , ende weder verovert ende haar Eigenaars geres-

titueert ; dan dit alles zal gefchiedden tot kofte van de Eigenaars, ofte

der geenen dewelke daar by zyn geintereiTeert.

XXIII. Item, dat de Cherchers ende andere diergelyke OlBcieren van

beiden zyden , haar zullen hebben te reguleren naar den teneur der Wet-
ten van d'eene en d'andere Republicque , en niet meer af-eifTchen ofte

vorderen , als 't geen haar by haare CommilTien ende Inftruftien is toe-

geftaan.

XXIV. Item, zoo wanneer by een van beide de Republiquen, aan

't Volk of Ingezetenen van d'andere, eenige fchade is gedaan, ofte con-

trarie d'Artikelen van dit Verbond ofte de gemeene Rechten ; dat noch-

tans geene Brieven van Reprefaille , Marque ofte Contremarque verleent zul-

len worden, alvorens Juftitie, volgens d'ordinaire Wetten zal werden ver-

zogt ,• doch zoo wanneer aldaar Juftitie werdt geweigert ofte lange vertoo-

gen, dat als dan <le hoogfte Regeeringe van die Republicque, ofte der-

.zclver Gemachtigde , wiens Onderdaanen ende Inwoonders verongelykt

zyn
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ïyn van die andere Republicque, alwaar de Juflitie, gelyk voorzeid is,

worde geweigerc ofce verfchoven, of van die Magiftraac, die tot tiet ge-

hoor van zoodanige verzoeken is aangeftelc, publicquc-Iyk Juflitie zal ver-

volgen, op dat alle zoodanige verfchillen metter minne, ofte by ordinaire

Proceduren van Rechten werden afgedaan : Doch by zoo verre de zaake
echter noch langer zal werden uitgeftelt, en geen Recht gedaan, nochte
fatisfaftie gegeeven binnen den tyd van drie Maanden , naar dat zoodani-

gen verzoek zal weezen gedaan , dat als dan eindelyk Brieven van Rcpyefail-

k, Marque ofte Contramarque zullen werden verleent,

XXV. Item, dat die geene dewelke fpeciaale Brieven van Commiflien
van eene der Repubiicquen hebben verkregen, eer en alvorens dezelve

Brieven te ontfangen, voor dien Rechter dewelke haar dien, zal geeven,
genoeghxwQ fidejuffoire cautie zullen ftellen, door zoodanige Perfoonen die

daar voor fuffiiant , en geene Mede-ftanders ofte Participanten van dat

Schip zyn , dat ze geen fchade of ongelyk des een ofte des anders Volk en
Inwoonders zullen aandoen. ,

De volgende Artikels van dit Tra£laat bevatten alleen eenige Stipula-

tiën om de Koning van Denemarken in het zelve toe te laaten , en om we-
dergave te krygen van eenige effeélen in dat Land gefaifeerd , en vergoe-
ding van fchade, enz. mitsgaders eenige andere dingen gantfch niet tot

©ns oogmerk dienende, en derhalven zal ik ze voorbygaan.

ARTIKEL IX.

Nader TraBaat van Frede en Vriendfchap , gejlooten den

22 Maart 16)7, tuffchen de Hoog-Mogende Heeren Stan-

ten - Generaal der Fereenigde Nederlanden, ter eenre;

en den Prinfe en Heere van de Steden en Landen van

Salé , ter andere zyde. Met de FJucidatie en Ampliatie

van dien, gemaakt en gejlooten den 22 Oótober lójp.

^ Staaten- Generaal der Fereenigde Nederlanden , Allen den geenen die

' deezen zullen zien ofte hooren leezen, Salut,- Doen te -wceten:

Alzoo op den twee-en-twintigflen Maart des voorleeden Jaars 1057, tus-

fchen den Staat der voorfchreve Vereenigde Nederlanden, ter eenre; en-
de den Doorluchtigen, Hoogvvaerdigen Heer, Sid AbdaJa Ben Sid Moba-
med Bembucar

, Heere van de Steden ende Landen van SaU , ter andere
zyde; is gemaakt ende geflooten zeeker Tra6laat van Vrede en Vriend-

E e e e fchap,
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fchap, waar van den Inhoudc hier naa van woorde tot woorde gevolgt

geinferert.

Wy ondergefchreven Gedeputeerden van wegen haar Hoog-Mogenden
de Heeren Scaacen-Generaal der Vereenigde Nederlanden; ende van zyne

Excellentie Sid Abdala Ben Sid Mohamed Bembucar , Heere van de Steden en

Landen van Salé^ om verfcheide misverfbanden ende difFerenten, die aan

beide zyden zyn ontftaan ende opgereezen federt het opgerechte Tra6laat

van Vrede en Vriendfchap, op den negenden Fcbruary 1651, tulTchen de

Heeren Gedeputeerden van wegen haar hoog-gemelde haar Hoog-Mog.
ter eenre, ende de Heeren Gedeputeerden van de Heeren Gouverneurs,

ende Superieuren der Steden van SaU ende Allafava , ter andere zyde,

op de Reede voor Salé gemaakt en geÜoocen, in 't toekomende voor te ko-

men, tot meerder zeekerneid ende vatligheid van Vrede ende Vriendfchap.

ende tot dien einde wederzyds met behoorlyke Procuratie, lufl, ende au-

thoriteic verzien zynde, hebben, naar verfcheiden gehoudene Confv-Ten-

tien, met gen.eene bewilliging beraamt, gemaakt ende gearrelteert deeze

navolgende Ai'tikelen.

E
I.

erstelyk: Dat tuiïchen de hoogftgemelde haar Hoog-Mog. end«

zyne Excellentie, reciproqtielyk zal werden onderhouden, ende vaft-

gefteld blyven by het Trattaat van Vrede ende Vriendfchap , onderlinge

gemaakt ende geilooten op den negenden February des Jaars 1651 , uitge-

zonderd het vier en vyfde Artikel, alzoo nooit by zyn Excellentie en zyn

geapprobeert geweeft.

1 1. Item , dat om voor te komen ende verhoeden alle zoodanige abui-

fen ende misverflanden , als door non-obfervatie van het voorfz. l'raflaat

zyn ontfbaan , ende daar over den twee-en-twintigften O£tober des Jaars

1651 is geconvenieert , tot lllucidatie van dien vaftgefldd zal werden,

gelyk by deezen vaftgefteld werdt voor toekomende, dat alle Schepen ten

Oorloge op Vrybuit, ofte ter Koopvaardye uit Salé vaarende, zullen moe-

ten voorzien weezen met behoorlyke CommilTie van zyne hoogftgedachte

Excellentie, ofte die in zyne abfentie de hooglle Regeeringe in handen

zal hebben, mitsgaders Certificatie ende A6le, geteekent en gezegelt van

den Conful wegens haar Hoog-Mog. in der tyd aldaar refiderende, ofte

zyne lafl hebbende; dewelke gefpecificeerde Aften beide t'elkens met de

Reize, ofte verloop van vier Maanden, naarden dag des tekenings, ver-

nieuwd zullen moeten werden , ende naar het expireeren van de vier

Maanden, zullen dezelve nul, ende van geender waarden zyn, uitgezon-

derd de Aften die verleent werden voor Koopvaardy-Schepen , zoodani-

ge en zullen geen limitatie van tyd hebben , maar blyven in volle kracht

en
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-en vigeur, tot gedaane heen en de wederom Reize : Niet te min zal den

Schipper gehouden zyn , naar 't eindigen van zyne Reize, over te leve-

ren de voorfz. A6len , in handen van den voornoemden Confui , ende bo-

ven dien zal ook fuffifante Borgc gefield moecen werden by de Commiflie-

Vaarders, onder het Gebiedt van zyne Excellentie, alvooren dezelve in

Zee gaan, dat aan de Schepen, Goederen ofte Perfoonen, t'liuis behoo-

rende in de voorfz. Nederlanden, in geenderly manieren te zullen befcha-

digen , omme des noods zynde , zulks alles in cas van ontmoetinge aan

de Oorlogfchepen ofte CommiiTie-vaarders van Haar Hoog-Mog. te ver-

toonen , om daar door gediftingueert te werden van andere Barbarifche

Roovers, mits dat ook diergelyke cautie voor 't uit zeilen geprefteert zal

werden door de CommilTie-vaarder van de Vereenigde Provinciën , ende

de Koopvaardy-Schepen voorzien zullen werden met behoorlyke Zee-Brie-

ven, omme dezelve aan die van Salé, des vereifcht werdende, te konnen

exhiberen.

III. Doch indien het quame te gebeuren, dat eenig Kapitein of Arays,

in Zee zynde, tegen het gebod ende goede meeninge van haar Hoog-Mog.
ofte zyne Excellentie opftonden , ofte deszelfs Volk hem perfuadeerde om
aan te taften en te neemen alle de Schepen ofte ingeladen Goederen , die

hem , of haar zouden mogen ontmoeten, om naar andere Ryken, Reeden

of Havens, buiten 't Gebiedt van een en ander Staat te vervoeren, dat

in zulken gevalle de Borgen voor zodanige Commiffie-vaarders geprefteert

ofte gefteld , voor haar borg-tocht , noch aangedane fchade aanfpreeke-

lyk, veel min executabel zullen zyn, maar zullen alle de Goederen, roe-

rende ende onroerende, mitsgaders alle die uitgevonden zullen konnen

worden zodanigen Kapitein of Volk te competeeren
,
geconfifqueert wer-

den, ende komen ten behoeve ende profyte van die geene , die de fchade

is aangedaan. Ende boven dien is wel expreflèlyk geconditioneert ende

geaccordeert , dat indien zodanig onheil quame te gebeuren door eenig

Kapitein, Arays, ofte Volk van een of ander Staat, zodanig ofte zooda-

nige niet alleen niet toe-gelaten zal werden in het Gebiedt van een of an-

der Staat te frequenteren of te woonen, maar geftraft naar behooren ; ook
mede, indien bevonden werdt dat zodanigen Misdaader ofte Misdaaders

niet geftraft en is ofte zyn, maar ter contrarie in 't Gebiedt van een van

beide de Staaren frequenteerende ofte Domicilium houdende , dat als dan

de Bargen gehouden zullen zyn alle de geledene fchade te voldoen ende te

betaalen.

IV. Item, dat alle fchaden , in cas van refcontre der Schepen van d'een

ende d'ander zyde, door onkunde of misverftand vallende, zullen werden
bekent gemaakt ter Plaatfen daar het Schip , 'c welk de fchade gedaan heeft,

is uitgevaren , om aldaar by wegen van Juftitie behoorlyke vergoeding©

te verzoeken, die aan partye reciproquelyk naar'sLands ordre ende ge-

E e e e 2 bruik
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bruik oprechtelyk zal werden geadminiflreerc , daar mede d'een en d'ander

zich te vreden zal moeten houden , zonder dat ten refpeéle van zodanige

gcledene fchade, by forme van retorfie, eenige Schepen, Goederen of

Perfoonen aangehouden ofte gcretardeert zullen mogen worden, ten zy

dat Parcye zoude kunnen bewyzen, dat, naa 't verloop van een geheel

Jaar, endc behoorlyk aangewend devoir, nua dat de aétie over zoodanige

fchaden voor den Rechter zal weezen gevirueert ende vervolgt , ende daar

over aan den Staat zal weezen gedoleerd
,
geen expeditie ofte complemenc

van Jullitie geobtinecrd heeft kunnt-n werden, doch dat in allen gevalle,

'tzy hoede zaaken mochten gebeuren, deConfuls, ofte andere publique

Minifters van d'een of d'ander Staat, ofte ook niemant van haare Dome-
lliquen, daar van in haar Perfoon ofte Goederen aanfpreekelyk, veel mia
execiuabe! zullen weezen.

V. Doch eenige Schepen van d'een enje d'andcTe zyde malkanderea

bejegenende, en niet betrouwende, onaangezien alle mogelyke teekenen

van Vriendfchap werden gegeeven, en daar door komende in gevecht,

zulks dat eenige fchade aan Schepen ofte Volk wierde geleeden, ja zoo

verre dat een ofte ander Schip daar door quame te verongelukken , dat in

zulken gevalle ieder zyn eigen fchade zal dragen, zonder op den anderen

te pretenderen, ten waare moetwilliglyk fchade aan de Schepen, Perfoo-

nen of Goederen van d'een ofte andere Staat gedaan wierde, en ofte al

fchoon een van beide wierde veroverd , ende vertoont daar na ofte opge-

bracht zynde, bevonden wierd hetzelve Schip ende Volk onder het Ge-

biedt van haare Hoog-Mog. of zyne Excellentie t' huis te hooren , dat het-

zelve zonder eenige beroovinge, plunderinge , ofte befchadinge, vry en

onbekommert zal werden oncOagen, zonder dat daar tegens eenige preten-

fie zal werden gemaakt, ten refpefte van de koften, fchaden of interes-

fen , in de voorgevallene refcontre geleeden.

V I. Item , dat de Commiflle-vaarders van Salé , komende te jagen en-

de achterhalen eenige Schepen , de Vafallen van haar Hoog-Mog. behoren-

de ofte raakende, welk door 'c Volk uit onkunde ofte vreeze van Argier-

fche ofte andere Roovers te weezen, verlaten waaren, dezelve onbefcha-

digd zullen moeten opbrengen , ende leveren in handen van den voor-

noemden Conful in der tyd, om ter difpofitie van de Eigenaars bewaart te

werden , dewelke tot zulken einde daar van terftond een perfeflen Inven-

taris, ten overftaan van twee uit de Stads-Raad daar toe te committeeren ,.

zal formeren , om dienvolgens in tyden ende wylen te verantwoorden

,

zonder dat op zulke Schepen in 't minfle eenige pretenfie van Pryzenofte

Berg-loon gemaakt zal mogen werden, veel min dat ze dezelve zullen mo-

gen laaten dryven ; des zal aan de Officieren Matroozen , die op zulke

Schepen werden geftelt, en dezelve opbrengen naa behoorlyke overleve-

ringe van den Conful , voor haar moeite betaald werden acht ten hon-
derd
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derd van de waardye van 'c Schip en GoedL-ren, welke valuatie zal gedaaa

werden by den voornoemden Confiil, en een Perfoon daar toe by zyne

Excellencie te committeren, en dat ia zulken gevalle ook by de Oorlog-

fchepen of CommiOievaarders van de voornoemde lleeren Staaren, op

dezelve voec nevens die van Salé \verdei> gehandeld en geprocede^rt.

VII. Item, dat zyn hooggedachte Excellentie niet en zal toelaten aan

eenige Roof-Schepen van Argier, of andere Plaatfen van Turkyen cüe
Bcirbaryen, dat ze komen tot Salé om te b;rneficieren ofte verkoopen gee-

nige Perfoonen , Vafallen ofte Ingezetenen der Geünieerde Provinciën ,

'tzy aan Vafallen, Inwoonderen , ofte Vre>.'mdelingen , diëten zoodani-

gen'tyde, haar onder 't Gebiedt win zyne Excellentie bevinden, onJer

wat pretext het ook zoude mogen weezen, maar zal alleen den Conful

van wegen haar Hoog-Mog. macht hebben , om zoodanige Perfoonen te

koopen, indien met de Veroveraars in den prys kan accordeeren, anders

zullen zodanige Gevangenen of Sl.iaven gehouden zyn , onverkoft weder-

omrae te embarqueren ende weg te voeren.

Vin. Item, eenige Koopvaardy- Schepen by de Commifïle- vaarders-

yan Salé veroverd wordende, toebehoorendc de Neutralen ofte Geallieer-

den met de Vereenigde Provinciën, ende daar op bevonden werdende In-

gezetenen van dezelve Staat, het zy dat hun Ouders ofte Huisvrouwen
hebbende , haar Fortuin in de Waereld zoekende , ende geene andere

vafte Domicilium en hebben gekoozen , dat zodanige Perfoonen terflond

naar haar aankomfte in vryheid zullen worden geflelt , en aan den Conful

voornoemd overgeleverd worden, ende dat in zulken gevalle de Vafallen

van zyne Excellentie in gelyker voegen zullen werden getratleerc, ende

op vrye voeten gefield.

IX. Item, dat zyne Excellentie zal doen afkondigen, en ordre {lellen

,

dat de Onderdaanen van haare Hoog-Mog. onder zyne Excellenties Ge-
biedt, 'tzy aldaar woonende, ofkomende te handelen, niet onbehoorlyk
en werden bejegent ofte qualyk getraéleert , 'tzy met woorden, werperi

vanfleenen, vuiligheden of diergelyke, maar in zulker voegen, als tus-

fchen Vrienden ende BondgenoQtcn bctamelyk is, op posne van naar be-

hooren geflraft te worden.

X. Item, dat de Onderdaanen van haare Hoog-Mogenden woonachtig
onder 't Gebiedt van zyne Excellentie , niet en zullen mogen werden
verbonden noch getrokken in eenige fchattinge, maar dat de voornoem-
de Onderdaanen van dezelve exempt ende vry zullen zyn ende blyven

,

raits betaalende aan zyne Excellentie de gewoonelyke Rechten, van in ende
uitgaande Goederen.

E e e e 3 XL
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• X f. Item , dat al'e Kapiteinen ende Schipperen , Onderdaanen van haar

Hoog-Mog. de Heeren Staaten- Generaal, met haare Schepen hier op de

Reede , ofce binnen de Reviere van Salé komende, ecnige nootdruften

van Vidluahe van nooden hebbende, voor haar Scheepsvolk, dezelve vry

zal ftaan voor haar Geld te koopefli, ofte doen koopen, zoo veele, als om
te vièhialieeren van noode zullen hebben.

XII. Het tegenwoordige Traftaat zal bj' haare gedachte Hoog-Mog.
en zyne Excellentie geracificeert en geapprobeert worden, ende de Brie-

ven van Ratificatie zullen van d'een ende d'ander overgelevert werden in

goede en behoorlyke forme, in de tyd van zes Maanden, een Maant of

twee onbegrepen ; Ende by zoo verre ondertulTchen de refpeftive Oorlog-

fchepen, of Commiffie-vaardcrs, de Onderdaanen van d'een ofte andere

zcide komen te befchadigen, zullen haar Hoog-Mog. en zyne Excellentie

ordre ftellen , dat die fchade, volgens het vierde Artikel van dit tegen-

woordige 'I'raclaat , aan de geintereireerde worden -vergoed.

In kenniffe der waarheid hebbenWy ondergefchreeve Gedeputeerde dit

met ons eigen hand onderteekend. Aldus gedaan, geflooten ende gear-

refleert in Salé, den twee-en-twintigften dag Maart, deezes Jaars Anno
-xeftien honderd zeven-en-vyftig.

Was onderteekent,

David de Fries. Brahbn Ditqite.

Mohamct Benaly. Aly Cordoves.

ZOO IS 'T: Dat Wy het gemelde Tradaat van Vrede ende Vriend-

fchap, in alle zyne Poinélen ende Artikelen aangenomen hebbende, het

zelve hebben geaccepceert , geapprobeert, geratificeert , ende geconfir-

meert, gelyk Wy die accepteeren, approbeeren , ratificeeren ende confir-

meeren by deezen, belovende finceerlyk, oprechtelyk, ende ter goeder

trouwe het gemelde TraÊlaat naar zyne forme ende teneur, van Onze
zeide onverbreekelyk te onderhouden ende obferveeren , zonder immer-

meer ietwes ter contrarie te doen , ofte te laten gefchieden , direftelyk

ofte indireflelyk, in wat manieren, ofte onder wat pretext het ook zou-

de mogen weezen , onder verbandt van alle de Goederen ende Inkomfhen

van deeze Geünieerde Provinciën in 't generaal ende particulier, prefcnt

ende toekomende ; Ende tot meerder verzeekerheid van dien , hebben

Wy deezen met Onzen groote Zegele doen zegelen , door den Prgefidcren-

de in Onze Vergaderinge laten parapheren , ende door Onzen Griffier

doen teekenen; in den Hage op den vyf-en-twintigften Mey, zeflien hon-

derd acht-en-vyfcig. Was geparapheert, JacobVeth, vt. Onder ftondt,

Ter Ordonnantie van de hoog -gemelde Heeren Staaten- Generaal. Ge-

teekenc,
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teekent , N. Rtiyfch. Zynde op 'c fpatium gedrukt het Cachet derzelver

Heer Staaten , in rooden Waflcae.

TRACTAAT
Fan Elucidatie ende Ampliatie^ Vün het voorgaande Nader

Traktaat ^ in den Hage gemaakt en gejlooten den tivee-en-

tivintlgsten OHober , i6)p.

A LZOO federt eenige Jaaren herwaards tuflchen deeze Vereenigde

Nederlanden ter eenre, ende den Doürluchcigen Pnnce ende Heere S'id

Abdala Ben Sid Mohamed Benbucar , Heere van de Steden en Landen van
Salé , ter andere zcide, is onderhouden eene goede Vrede, Vriendfchap

ende Correfpondentie, en dezelve ook noch jongft met een Traftaat, den

22 Maart, in den Jaare 1Ö57 is beveiligd geweeil, en concurrerende aL

noch wederzyds goede meeninge ende inteniie, tot verder onderhoudinge

van de voor'fz. Vrede, Vriendfchap ende Correfpondentie, ende mede
tot Elucidatie ende Ampliatie van 't voorfz Traftaat , zoo hebben de

Hoog-Mog. Heeren Staaten - Generaal der voorfz. Vereenigde Nederlan-

den, uit derzelver middel gecommitteert en geauthorifeerd d'Edele, Ge-

ftrenge , Erentfeile , Hoog - geleerde , Wyze , Voorzichtige Heeren Ru-
dülpb van Ommeren, Paulus Swanenbnrg, Oud - Burgemeefter der Stad Lei-

den; jfohan de IVitt , Raad en Penüonaris van Holland ende Weft- Vries-

land; Mariniis StaveniJJe, Penfionaris der Stad Zierkze; Johan Baron van

Reede , Heere van Renswoude , enz. Epo van Boot/ma Johan

Schulcnborgb , Raadsheer der Stad Groningen, refpeftive Gedeputeerden

in haare Hoog-Mog. Vergaderinge van wegen de Provinciën van Gelder-

land, Holland ende Weft • Vriesland , Utrecht, Vriesland, Over-YfTel,

en de Stad Groningen ende Ommelanden, de welke tot diverfche reizen

in conferentie geweefl zynde met de Heeren Sid Ibrahlm Dnqiie, Sid Ibra-

him Manino, ende Sid Mohamed Pinaliez , Afgezanten van wel-gemelden

Prince ende Heere van Salé , te famèn , in kracht van wederzyds Aiitho-

rifatien, hebben beraamt ende bcHooten, tot Elucidatie en Ampliatie als^

vooren, deeze naarvolgende Poinclen ende Artikelen.

Eerstelyk: Dat tufichen de hoogflgemelde Heeren Staaten - Gene-

I raal, ende wel-gemelden Prince ende Heere van Salé, reciproque-

lyk zal worden onderhouden ende vaftgefteld blyven , het voorfz. Traclaat

van Vrede ende Vriendfchap , onderlinge gemaakt ende geflooten op den

twee-en-twintigflen Maart zeflien honderd zeven -en- vyftig voorfz., re-

latief tot dat van den negenden February des Jaars zelïien honderd een-

en -vyftig.

II. Ten:
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I I. Ten anderen , dat den meer wel-gemelden Prince van Saié , zal doen

afkondigen en ordre (lellen, dat de Onderdaanen van haar Hoog-Mog.
onder 't Gebiedt van zyne Excellentie, 't zy aldaar woonende, ofte ko-

mende te handelen , niet onbehoorlyk en werden bejegent of qualyk ge-

traótcert, 't zy met woorden , werpen van fteenen, vuiligheden, ofte an-

derlints, maar in zulker voegen, als cuflchen twee Natiën in Vriendfchap

en Traftaat met malkander zynde, betamelyk is, op poene van naar be-

hooren geflraft te worden.

III. Ten derden , Dat zoo wanneer wederzyds Oorlog ofte andere Sche-

pen, malkanderen zullen komen te refcontreren ofce ontmoeten, dat ze

d'een den anderen wel zullen hebben te traéleren , ende bejegenen , zoo

met woorden, als met werken, ende zulks niet alleen ontrent Schepen,

neen maar ook in 't reguard van de Perfoonen ende Koopmanfchappen

,

zoo ende gelyk twee Natiën in Vriendfchap ende l'raftaat met malkande-

ren zynde, onderlinge gewoon, ende gehouden zyn te doen.

I V. Ten vierden , dat zoo wanneer de Schepen van den Staat der Ver-

eenigde Nederlanden, die van Salé, ende van andere Plaatfen, flaande

onder het Gebiedt van zyne Ejicellentie, zullen refcontreren de Saléfche

Kapiteinen niet gehouden zullen zyn met haare Boots aan de Schepen van

haare Hoog-Mogende te komen , maar dat de Nederlandfche Kapiteinen

iemant aan haar Boort zullen moeten zenden , naar dat die van Salé zullen

hebben geftreeken , ende haar ingewagt, omme haare Zee -Brieven of

Commilïïen te recognofceeren , ende t'examinceren ; Des zullen zoodanige

Saléfche Schepen , die geene , die als vooren aan haar Boort gezonden

Avorden, niet alleen met geftreeken Mars-zeil in wagten, maar ook in

dier voegen blyven leggen , tot dat de uitgezondenen wederom aan 't

Boort van- de Schepen van haar Hoog - Mog. zullen weezen gekeert en

van daar aan de Saléfche Sein gegeeven zal zyn, om haare Reize te ver-

\'orderen.

V. Ten vy fden , dat haare Hoog-Mog. de Confuls van de Nederlandfche

Natie, refiderende in Spanje, en in de Ryken van Spanje, zullen aan-

fchryven, ende ernftelyk laflen ende beveelen, dat zoo wanneer als 'er ia

die Geweften eenig Schip ofte Schepen, ter plaatfe van haare Refidentie,

werdt opgebragt, toebehoorende de Vafallen ende Onderdaanen van den

meer wel-gemelden Prince ende Heere van Salé, zylieden haar alsdan da-

telyk zullen hebben te informeeren , ende laaten informeeren , wie den
Veroveraar daar van is geweeft; Ende vernemende dat die een Onder-
daan van haar Hoog-Mog. is, dat zy de hand op hec veroverde Schip,

ofte Schepen zullen leggen , tegens den Kapitein die den Veroveraar is,

protefteeren , ende tragten hem te doen apprehenderen , op dat alzoo in

ifiachte van den voorfz. Vrede, tulTchen beide de Staaten ende Natiën ge-

maakt.
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maakt, zoodanige genomene Schepen , ofte Schip, met d'ingeladene Goe-
deren , den gevolge ende aankleeven van dien , in vryheid mogen werden
gedold , ende aan d'origineele Eigenaars gereflitueert.

VI. Ten zesden, dat het tegenwoordige Tratlaat van Elucidatie ende
Ampliatie by haare Hoog-Mog. ende zyne Excellentie geratificeert ende
geapprobeert zal werden , ende de Brieven en Inflrumenten van Ratifica-

tie ende approbatie, in behoorlyke forme, tegens den anderen uitgewis-

feld, binnen den tyd van zes Maanden, naar dato deezer vallende, een
Maand of twee onbegreepen.

Ende hebben Wy Gedeputeerden ende Afgezanten voornoemd , dit

Traflaat van Elucidatie en Ampliatie, met Onze eigen handen ondertee-
kent, ende 't zelve met Onze Cachetten beveftigd; In den Hage, op den
iwee-en-twintgften Odober, zeflien honderd negen en- vyftig.

Was onderteekent ende gecachetteert als hier naar volgt

:

(L. S.) Rudolph van Ommeren. Ibrahim Duque.
(L. S.) P. Swanenburgh. Ibrahim Manino.
(L. S.) yohan de Witt. Mohamed Pinaliez.

( L. S.

)

Mar. StaveniJJe.

(L. S.

)

j^ohan van Reede.

[L. S.

)

Epo van Boot/ma.

( L. S. ) y. Schuïenborg.

ARTIKEL. X.

Artikelen 'oan Vrede en Confederatie gejlooten tujfchen den

Koning 'van Portugal , ter eener en de Heeren Staaten-

Generaal der Fereenigde Nederlanden, ter andere zyde

den 6 Augufty i66i.

n'E Konmg, ende het Ryk van Portugal belooven ende verbinden haar
met een gantfch bondigen ende vallen bandt, dat zy aan de Staaten der
Vereenigde Nederlanden zullen betaalen de Somme van veertig honderd
duizend Crufaten, ieder Crufaat gerekent op twee Caroli guldens Hollands
Geld, ende dezelve Somme opbrengen, of in gereeden Gelde, of in Sui-
ker

,
Tabak ende Zout, mits dat dezelve Waaren niet hooger werden ge-

reekent, noch de Prys daar voor hooger gefield, als dezelve ten tyde van
F f f f de
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de leverantie, volgens den dagelykfen cours van den Koophandel in Por-

tugal verkoft zullen worden : Ende zoo aan de voldoeninge van de gehee-

leSomme, ofte aan 't Geld, ofte aan de eene ofte de andc^re der voor-

fchrevene WaBren, iet by gevalle komt te gebreeken , zoo zal 't zelve

door eenige andere fpecie van Waaren mogen werden voldaan (waar van

nochtans de keure aan den opgemelden Koning zal zyn, in wat fpecie hy
't gebrek van een derzelver zal willen fuppleren ) ofte ook wel uit dien

Tol, de welke uit krachte ende ter zaake van dit geilooten Verdrag van

de Inwoonders der Vereenigde Nederlanden , in 't Gebiedt van Portugal

Koophandel dryvende, ten proffyte van den gemelden Koning, wettelyk

zoude kunnen afgevorderd worden, ende het geene het welke conform de

volgende Poinftcn ende Artikelen , met recht ende billykheid zal mogen
worden gefheld , zoo op de Waaren de welke in 't voorfz. Gebiedt zullen

werden gebragt , als de welke daar uitgevoert zullen worden ; Tot welken

einde van deStaaten der Vereenigde iSjederlanden een ofte meer Perfoonen

zullen werden gefteld, die in Portugil uit haaren naame op dezelve forme en

maniere van den voorfz. lol zullen ontvangen, als de Portugeefche Minis-

ters in Portugal zoodanige Tollen gewoon zyn te vorderen; De voorfz.

Somme in zellien gelyke deelen verdeelt zynde, zal Jaarlyks op een zeeke-

ren, ende daar toe vaftgeftelden tyd binnen LifTebon werden betaalt, zulks

dat het ecrfte deel van deeze Somme , zoo datelyk zal werden voldaan , als

in Portugal bekent zul weezen, ende door zeekere bewyzen vertoont, dat

dit Traftaat wederzyds onderteekent , ende van beide Partyen geratifi-

ceert ende gepubliceert is ; Daar en boven zal de Koning van Portugal

weder geven ofte doen weder geven alle het Gefchut, 't welk by de Portu-

gezen in 't inneemen van 't ReciiF, ende de andere Veflingen in Brafil is

gevonden geweeft ende 't gcene 't welk met de Wapenen van de Staaten

der Vereenigde Nederlanden, ofte van de Weft-Indifche Compagnie, als

noch werdt bevonden geteekent te zyn.

I I.

Alzoo van wegen de gemelde Staaten der Vereenigde Nederlanden klag-

ten zyn voortgebragt , ter zaake van zeekere ingevoerde gewoonte, naa-

mentlyk over de repartitie in 't verkoopen van 't Zout, het welk in de Stad

Cetohriga (anders van de Portugezen Set Ubal, ende van de Nederlanders

Sint Ubes genaamt ) ende in de andere Plaatfen ontrent dezelve Stad gelee-

gen ,
gemaakt ende bereid werdt : Zoo is verdragen ende toegeflaan , dat

'er jaarlyks tulTchen den voorgemeden Koning , ende de voor-gedachte

Staaten der Vereenigde Nederlanden , een byzonder Verdrag over den

Prys van 't Zout zal werden gemaakt , volgens het welke alle de Inwoon-

ders der Vereenigde Nederlanden , ende ieder van dezelve in 't byzonder

vry zal ftaan , zoo veel van 't voofchreve Zout aldaar te koopen , als 't

haar goed dunken zal ; In welk Verdrag goede opmerkingeten wederzy-

den , zal worden genomen op den Prys , volgens den welken het Zout in

dien
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dien tyd in Portugal onder de Portugezen zelfs zal werden verkoft, ge-

koft ende verhandeld; Maar by aldien men niet te min, buiten hoop ende

verwagtinge, over den Prys van 't zelve Zout wederzyds niet wel konde

over een komen , zoo zal die repartitie in den Zout-handel , de welke nn
t'federt eenige Jaaren herwaards is ingevoerd , ten opzichte van de Ver-

eenigde Nederlanders ophouden , ende wegh genomen worden ; Ende zal

een iegelyk van de Vereenigde Nederlanders , liber ende vry ftaan , van

ieder een te koopen ende te handelen zoo veel Zouts, als hy met zyne

Verkoopers zal kunnen over een komen : Gelyk zulks in het zevende

Poinél ofte Artikel van wegen allerhande foorten van Koopmanfchappen
wytloopiger is verdragen. Ende en zal ook die geejie die Zout hebben,

in geenderhande manieren werden benomen ofte bepaalt , de macht om
naar haar goed dunken het Zout te verkoopen, aan alle ende een iegelyk

dien 't haar zal welgevallen; Maar ten opzichte van andere Natiën, zoo

zal de voorgemelde Koning van Portugal in de deezen deele zich ge-

dragen , naar dat het hem gelieven zal.

I I I.

d'Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden zullen vry, ende in alle zeé-

kerheid vermogen te negotieeren ende Koopmanfchap te dryven, zoo van

Portugal, ende de Landen ende Landfchappen onder het Gebiedt van Por-

tugal zynde , naar Brafiliën ; als wederom van Brafiliën naar Portugal , ende

de Landen ende Landfchappen onder het zelve Gebiedt van Portugal be-

hoorende; Ende zullen daar en boven de voorfchreve Ingezetenen der Ver-

eenigde Nederlanden zonder hinder ende buiten haare fchade , vermogen
over ende weder te voeren allerhande foorcen van Waaren

,
(B-afiliën-

Hout alleen uitgezonderd) mits alvooren betaalt hebbende die 'lollen en-

de Belaftingen , dewelke de Portugezen in die Geweflen trafficquerende

,

zelfs naar rchten gehouden zyn te betaalen. Voorts zullen de Vereenigde

Nederlanders uit de Havenen van Brafiliën in eenige andere Havenen
onder het Gebiedt van Portugal aankomende, geenfints gehouden zyn haa-

re Schepen te ontlaaden, ofte eenige Koopmanfchappen daar uit te ligten,

ofte dezelve op het Land te zetten ; Dan zullen de Officieren van de Tol-

len, ende die de Tollen ontvangen zorge dragen , dat de Koopmanfchap-
pen in de Schepen zelfs bezichtigd ende gewoogen werden, op dat alzoo

de behoorlyke Tollen ende Rechten betaalt mogen worden,- Maar by al-

dien door de ervarentheid wort bevonden , dat het zelve geenfints , ofte

niet gevoeglyk kan gefchieden, zoo- zuilender tenzelven einde andere mid-

delen bedagt ende met onderhnge toefteraminge van beide de Partyen ten

elfeète gebragt werden: Ende het zal d'Ingezetenen der Vereenigde Ne-
derlanden t'eenemaal vry ftaan , ende geoorloft zyn , in deezen deele de-

zelve middelen ende voordeelen te gebruiken ende te genieten, de welke

de Engelfche ofte uit krachte van verdrag, ofcevolgens het dagelyks gebruik

genieten, ofte in'c toekomende genieten zullen; ende daar en zal ook van

f f f f 2 de



sq6 tractaaten van koophandel
de voorfchreve Koopmanfchappen geen zwaarder Tol ofte meerder Geld
of onkoften gevorderd ofte betaalt worden , dan of de Schepen volkoment-

lyk ontlaaden, ende de Koopmanfchappen aan 't Lande waren gezet ge-

weefl. De Portugezen zullen ook zonder eenig vertoeven dezelve Sche-

pen voort helpen , ende laten vaaren , ende zoo wanneer nu eenmaal den
fchuldigen Tol betaalt hebben , ende in eenige andere Diflriólen ofte Ha-
venen van Portugal , ofte onder derzelver Gebiedt behoorende aankomen,
zoo zullen zy haar verdere reize vry , buiten alle verhinderinge en moeye-
lykheid, ende zonder van nieuws weder eenigen Tol te betaalen, vermo-
gen te doen ende te voltrekken : Daar en boven de Koopmanfchappen en-

de andere Waaren , ofte van Portugezen zelfs , ofte van eenige andere

Volkeren in de Schepen der Vereenigde Nederlanders vertrouwd , ende
gelaaden om in eenige andere Landen ofte Havenen onder het Gebiedt van
Portugal gebragt te worden , en zullen geen meerder Tollen betaalen , dan
ofze in Portugeefche Schepen geladen ende over-gevoerd zouden worden »

ofte aireede overgevoerd waren.

I V.

Het zal ook de Vereenigde Nederlanders vry ftaan te vaaren ende te

reizen naar alle Colloniën, Eilanden, Landfchappen , Diflriften, Have-
nen , Steden , Dorpen ende Handel-plaatfen , zoo veel als 'er in Diflriél

van Jfrica , onder de gehoorzaamheid van het Ryk van Portugal behoo-

ren, het Eiland van Sint Thomé daar onder begrepen, ende zullen aldaar

vermogen ende haar toegelaaten zyn te verblyven , Neeringe te doen

,

ende Koopman fchap te dryven , haare Goederen , Pakken ende Koop-
manfchappen van allerhande foort te Lande , ter Zee , ende de Revieren
op te voeren, over al te koop te flellen , van daar ook uit te voeren, ende
in andere Landen te brengen, ende dat met dezelve vryigheid, die de
Engelfche ofte eenige andere Natie tegenwoordig geniet, ofte voor deezen
genooten heeft, ofte in 't toekomende bevonden zal werden te genieten ofte

genooten te hebben; Zy zullen ook aldaar vermogen te hebben, ende te

bezitten haare eigene Huizen om in te woonen, gelyk mede haare Pak-

huizen om haare Goederen ende Koopmanfchappen zonder eenig verhin-

deringe van iemant daar inne op te fluiten : Ende daar van zal niets van 'c

geene in dit ende in het naaftvoorgaande Artikel is verdragen ende befproo-

ken , t'eeniger tyd te niet gedaan ofte geilludeert werden
;
gelyk ook de

Vereenigde Nederlanders in geenigen deele, van 't geene in deezen is

verdragen, zullen worden gefruflreert ; Ende in gevalle de voorfchreve

Nederlanders des niet tegenftaande (dat Godt verhoede) het vrye ende
volkomen gebruik van dit over een gekomene Verbondt wierd verboden,.

ofte daar uicgeflooten , ofte anderfints daar in belet, zoo dat zy de volko-

mene ende behoorlyke vruchten volgens de trouwe ende de kracht deezes.

Verbonds niet komen te genieten : In zulken gevalle zullen de Staaten der

Vereenigde Nederlanden hetzelve recht hebben op de Portegezen, ende,

zal-
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zal haar van nieuws wederom dezelve aflie ontftaan ende gebooren zyn,

de welke zy hadden voor het aangaan van dit Verbondc, zoo dat ze haar

Recht tegens het Ryk van Portugal niet alleen zullen mogen vervolgen,

maar zal ook daar mede verftaan werden, alle het geene het welke uic

kracbte van het eerfte Poinft ofte Artikel deezes Verbonds alrcede betaald

ende voldaan zal weezen, aan de gemelde Staaren vervallen te zyn, en-

de dat de Koning ende het Ryk geen recht zullen hebben om hetzelve

wederom te eilTchen ; Ende zal insgelyks , by aldien dit Verbondt door

de gemelde Staaten der Vereenigde Nederlanden komt gebrooken ofte

geinfringeert te worden , den voorgemelden Koning van Portugal het-

zelve recht hebben , 't geene hem voor 't aangaan van dit Verdrag ecnig-

fints toe quara.

V.

Ende zullen alzoo door de betalinge van de veertig honderd duizent

Crufatcn (te doen op de termynen hier vooren ge-exprefleert) ende door

het vry gebruik , ende het effeólyf genot van alle het geene in de naafl

drie voorgaande Artikelen is vervat, ophouden ende cefleren alle verfchil-

len , twift ende aólien , de welke van de Vereenigde Nederlanders tegens

den Koning ende het Ryk van Portugal tot noch toe zyn aangevangen

ende gemoveert, ofte aangevangen ende gemoveert konden worden
,
ge-

lyk ook zullen ophouden ende cefleren alle aélien, twifl; ende verfchillen,

die insgelyks van den Koning ende het Ryk hier vooren gemeld, tegens-

de Geconfedereerde Nederlanders aangevangen ende gemoveerd zoiidea

kunnen worden.

V I.

Waar door ook by gevolg alle Aften van Vyandfchap ende verongely-

kinge tufTchen den Koning ende het Ryk van Portugal ter eenre, ende
ende het Vereenigde Nederlandt ter andere zyde, als mede tulTchen we-
derzyds Onderdaanen ende Ingezetenen 'm Europa, zullen ophouden naar 't

verloop van twee Maanden, te reekenen van dien dag af, op den welken

dit Verbondt van wederzyden zal weezen onderteekent ; Maar in andere

Geweflen van de Waereld, naar de publicatie deezes,- Ende zullen ter-

ftond naar de Ratificatie van dit Traftaat alle wederzyds Gevangenen in

haare voorige vryheid herfteld werden; Ende mitsdien alle Landen ende

Plaatfcn , Schepeij ende Goederen , de welke middeler-tyd van een van.

beiden mogten werden genomen , als ook die van te vooren in Oofl:- ende

Wefl-Indiën, ofte eenige andere Plaatfen genomen zyn, blyven in eigen-

dom van die geene, de welke op de voorfchreve tyden bevonden zullen

worden in pofl"elTie geweeft te zyn; maar die Plaatfen de welke in Europa

(de twee Maanden naar dezelve gedaane onderteekeninge verlopen zynde),

ende in andere Geweflen van de Waereld naar de publicatie zullen wor-

Ffffa dm
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den ingenomen ofte verovert , dezelve zullen zonder eenig uitflel ofte

exceptie aan derzelver eerfte Heeren wedergegeeven worden ; Over zulks

zoo zal 'er by den Koning ende het Ryk van Portugal met de Staaten der

Vereenigde Nederlanden een opreciite ende vafte Vrede werden getrof-

fen, waar onder alle wederzydfche Burgeren ende Onderdaanen zullen

zyn begrepen , welke Vrede ook in alle Plaatfen
,
geene uitgezonderd,

zoo binnen ais buiten de Paaien van Europa heiliglyk ende religieufelyk

zal worden onderhouden, ende zullen de Portugezen, ende Ingezetenen

der Vereenigde Nederlanden , te Lande ende ter Zee , malkanderen ten

wederzyden met onderlinge behulpfaamheid ende minnelykheid bejegenen,

ende in 't geheel niets by der hand neemen ofte trachten te verrichten, 't gee-

ne eenigfints zoude mogen fchynen vermengt te zyn met ondienfl: ofte

fchade van den een ofte den anderep ; Derhalven zoo zal het wederzyds

Onderdaanen ofte Ingezetenen niet geoorloft zyn op authoriceit ofte Com-
milTie van eenig ander Prins ofte Staat, des anders Onderdaanen ofte Inge-

zetenen, ende derzelver Schepen ofte Koopmanfchappen aan te taflen,

ofte op eenigh ander manier onder de een ofte de andere naam ofte pre-

text op dezelve te vrybuitcn, ende dac op llrafFe van banniffement ende

confifcatie van Goederen.

V I I.

Voorts zal het hier namaals de Vereenigde Nederlanders geoorloft zyn,

in alle vryheid Koophandel te dryven in de Koningkryken, Provinciën,

Eilanden, Steden, Havenen ende allerhande Plaatfen onder de gehoor-

faamheid van den Koning van Portugal , zonder dat haar eenige verhinde-

ringe direételyk ofte indireélelyk gefchiedde ; gelyk zy ook niet zullen

werden belet zoodanige Waaren van alle ende een iegelyk, 't zy veel ofte

weinig te koopen ende te handelen , als zy zullen oordeelen haar voordee-

lykfl; te zyn, zonder gehouden te weezen aan eenige Wetten van maate,

gewigte, tyd, Plaatfen, Voorkoopers, Opkoopers, ofte van Prys; En-

de zal niet min dezelve Vereenigde Nederlanders vry ftaan allerhande

Goederen ende Koopmanfchappen naar haar welgevallen derwaarts te ver-

voeren, dezelve aldaar te verkoopen ende te vermangelen, Ende daar en

boven ook Goederen ende Koopmanfchappen van daar zonder eenige ver-

hinderinge uit te voeren , mits alleenlyk betaalt hebbende die Tollen , de

welke door publycque authoriteit in 't Ryk van Portugal in den Jaare 1653
in de Maant Alaarc zyn|betaalt ende voldaan , ofte betaalt hebben moeten
worden, zoo dat de Vereenigde Nederlanders even gelyk als Portugezen

zelfs gehouden moeten worden , ende dat zoo ten opzichte van 't koopen
ende verkoopen , als van de Tollen ofte andere laflen , ook van voordee-

len , vrydommen ende Privilegiën ; Zulks dat de Vereenigde Nederlan-

ders in toekomende zullen genieten alle de Prerogativen , Vrydommen
ende Privilegiën, de welke tot noch toe aan eenig Volk met het Ryk van

Portugal door Verbond: ofce Vricndfchap vereenigd zynde, vergunt zyn

ofte
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ofte naamaals vergund zullen worden ; Ende zullen insgeiyks de Portuge-

zen ten refpede van den Koophandel ende Koopmanfcriap, in de Vcr-
eenigde Nederlanden zoodanig werden gehouden, desgelyks als de Ne-
derlanders ende de Inwoonderen zelfs aldaar naar rechten ende gewoonten
gehouden worden.

VIII.

De Vereenigde Nederlanders, die met haare Sehepen ende Koopman-
fchappen in de Havenen onder het Portugeefche Gebiedt aankomen, en

zullen niet gehouden zyn haare Schepen te laaden met eenige andere foor-

ten van Koopmanfchap, dan dewelke zy zelfs daar toe zullen hebben ver-

koozen, ende geoordeelt haar voor alle andere Waaren dienftig ende voor-

deelykfl te zyn
,
gelyk ook in ieder Schip van de Vereenigde Nederlan-

ders niet meer dan twee Cherchers ofte Toezienders toegelaten zullen

werden, die uit den naam van den Koning ende het Ryk de Koopman-
fchappen zullen bezichtigen ; Zonder dat aan de Schepen in 't laaden noch
ondaaden eenige verhinderinge ofte belet altoos zal werden gegeeven :

Ende by aldien dezelve Schepen met drooge Waaren gelaaden, by den
tienden dag naar dat ze aangekomen zyn, ofte met Vifch of eenige ande-

re foorten van Lyfcogt ende eetbare Waaren aankomende, op den veer-

tienden dag naar haar aankomfte in de Haven, niet zyn ontlaaden ; Zoo
zal des niet tegenfbaande aan de voorfchreve Cherchers ofte Toezienders

geen meer Salaris of Loon daar voor worden betaalt of gegeeven, als 't«

geene dat men voor de voorfz. tien ofte veertien dagen , volgens de Wet
ende gev/oonte gehouden is te geven of te betaalen.

I X.

De Confuls die aan de Vereenigde Nederlanders in 't Gebiedt van Por-

tugal negotieerende ofte woonende tot haare aflifbentie ende voorfpraak

zullen werden gegeeven , dezelve zullen van de Staaten der Vereenigde
Nederlanden werden gemaakt ende aangeftelt , ende aangeftelt zynde , al-

hoewel geen Profeffie doende van de Roomfche Religie , zullen echter zoo

veel authoriteits hebben in 't Gebiedt van Portugal aan eenig Conful van
eenige Volkeren, die daar negotieeren, tot noch toe is toegertaan geweefl:

,

ofte hier naamaals toegeftaan zal worden ; Voorts zoo z.ilder om te oor-

deelen zaaken ende gefchillen die de Vereenigde Nederlanders aangaan,

gefield werden een Rechter Confervateur, van de welke niet en zal mo-
gen werden geappelleert, dan aan den Raadt van Relatie, die de zaaken

ende Proceflen aan haar gebragt , ten langden in de vierde iVlaand naar

het appel zal afdoen.

X.

Zoo wanneer iemant van de Vereenigde Nederlanders in 't Gebiedt van

den
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den Koning van Portugal is geftorven , zoo en zullen de Rechters der Wee-
zen ofte Abfenten , ofte derzelver Dienaars de Papieren, Boeken, Ree-
keningen, Goederen, ende Middelen zoo van den Overleeden zelfs, als

van andere derzelver Nederlandfche Natie , die den Overledenen in be-

waaringe zyn gegeeven , niet vermogen te bezichtigen ende onder haar te

nemen ; Ende en zullen ook de voorfz. Goederen der zelver Jurisdiólie niet

onderworpen zyn , maar zullen onder die geene werden geconfigneert

,

onder den welken den Overledenen voor zyn dood heeft bevolen dat ze

geconfigneert zouden worden, ofte by aldien dezelve voor zynen dood zyn

zaaken niet heeft bezorgd, ofte daar inne voorzien; Zoo zullen die Papie-

ren , Boeken, Reekeningen , Goederen en Middelen door lafl van den

Rechter Confervateur in bewaaringe werden gefteld van twee ofte meer
Nederlandfche Kooplieden ofte Facloors , op de welke deeze zorge met
de meefte flemmen van zyn Landslieden , daar ter Plaacfe woonende , ne-

vens toeftemminge van den Nederlandfche Conful zal komen ; Zoo noch-

tans , dat de voorfz. Kooplieden ofte Fa6loors de Goederen die haar zorge

zyn aanbevoolen , onder haar bewaaringe niet en zullen vermogen te nee-

men, ten zy dat ze alvoorens cautie hebben gefteld door goede Borgen,

by denzelven Conful volkomentlyk geapprobeert ende geadmitteert, dat

zy de Goederen de welke haar zyn vertrouwt, aan de wettige Eigenaars

ofte Erfgenaamen , ofwel derzelver Crediteuren met haar hulpe zullen

laten toekomen ; En zullen mits dien alle de Goederen ende Middelen die

den Overledene in eigendom heeft bezeeten, zyne Erfgenamen ofte Exe-

cuteurs of deszelfs Crediteuren overgeleverd worden.

X L

Noch zelfs den Koning van Portugal , noch iemant van de Minifters van

den Koning zal 't vry ftaan ofte geoorlofd zyn te arrefteeren , of eenige

moeyelykheid te doen aan de Nederlandfche Kooplieden, Schippers, Ma-
troozen, ofte derzelver Schepen, Koopmanfchappen en Middelen, zelfs

niet onder pretext van Oorlog te voeren met zyn Vyand , ofte van eenige

expeditie by der hand te willen neemen , ten zy alvoorens daar inne is ge-

confenteert by de Staaten van de Vereenigde Nederlanden, onder wiens

Gebiedt zy ftaan , ofte by de Eigenaars van de Schepen, Koopmanfchap-
pen ende Goederen ; Maar de voorfz. Kooplieden en Schippers zullen met
haare Schepen ende Koopmanfchappen zonder eenige verhinderinge van

den Koning ofte des Konings Minifters, naar haar goetdunken ende wel-

gevallen , uit alle Havenen van Portugal t'zeil gaan ende vertrekken : En-

de zullen vorders d' Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden geenfints

verboden , belet ofte verhinderd worden in 't verkoopen ofte verhandelen

van haare Koopmanfchappen ende Goederen, jaa ook niet alwaar dat zelfs

den Koning, ofte de Minifters van den Koning voor gaven, die voor haar

zelven van doen te hebben , noch en zal ook de verkoopinge van de voorfz.

Koopmanfchappen ende Goederen, om geenderhande oorzaake verfchoo-

ven
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Ven ofte uitgefleld worden; Gelyk ook niet geoorlofc zal zyn de voorzeide

Koopmanfcuappen te bekeeren tot des Konings of eenig publicq ofte par-

ticulier gebruik, ten ware die geene de welke het aangaat, ende de ge-

leide Koopmanfchappen ofte Goederen toe behooren, zulks toe flondeti,

ende naar voorgaande overeenkominge inne confenteerden.

X I I.

Het zal daar en boven d'Igezetenen der Vereenigde Nederlanden vry

flaan ende geoorloft zyn, boven allerhande foorten van Koopmanfchap--
pen, ook VVapenen, Krygs-gereedfchap ende Lyftochc zoo uit de Have-
nen ende Landen der Vereenigde Nederlandfche Provinciën, als uit alle

andere over te voeren naar alle Geweflen van de Waereld, ende naar al-

lerhande Volkeren, 't zy het zyn Vyanden van den Koning ende het Ryk
van Portugal, ofte Vrienden endeBondgenuoten ,• Zonder dat de gemelde
Koning ofte deszelfs Onderdaanen ofte Minifters zullen vermogen in dee-

zen verhinderinge ofte belet te doen door aanhoudinge, reprefaillien

,

pandingen ofce anderfints , 't zy dat het zelve gefchiedde diredtelyk ende
openbaar , ofte indireflelyk ende bedektelyk ; Mits dat de gemelde Inge-

zetenen der Vereenigde Nederlanden uit de Havenen van Portugal geen
Wapentuig of Oorlogs- Gereedfchap overvoeren naar de Vyanden ende
Tegen-Partyen vanden Koning en het Ryk van Portugal : Ende zal niet

te min de Vereenigde Nederlanders vry ftaan en toegelaten worden door
het geheele Gebiedt van den gemelden Koning in te brengen allerhande

Koopmanfchappen, ook Goederen totKrygs-preparaae, tot den Oorlog,
ende tot de Krygs-behoeften behoorende, ende zullen dezelve aldaar zoo
in 't gros als in 't klein mogen te koop (tellen, ende ook te gelyk in 't ge-

heel , ofte afzonderlyk by partyen voor allerhande prys vcrkoopen , ende
naar haar welgevallen vermangelen, ende voorts allerhande Koophandel
dryven met zoodanige Koopers ende Negotianten, die zy zullen meenen
dat haar meeft voordeeligfl zyn; zonder dat zy door den Koning ende
deszelfs Minifters door Voorkoopers, Opkoopers, Fifcalen, Rechtbanken
of iemant anders op eenigerharide maniere, of om eenigerhande oorzaa-

ke zullen mogen verhinderd , of.e van haar voornemen gebragt worden ,-

Ende zullen .ten laatften geenfints in de Koopmanfchappen gelimiteert, of
haar eenige regels of wetten daar in voorgelchreven worden.

XIII.

Van de Goederen ende Koopmanfchappen, dewelke naar de betalinge

van den gezetten 'J'ol ende Belaftingen , van d'eene Haven van Portugal

m d'andere 't zelve Ryk ond^rhoorig, zullen werden vervoert, ende zal

geen geld ofte Tol meer mogen gevorderd werden , buiten die men zal

weten, ende blykt dat zelfs de Goederen ende Koopmanfchappen van de
Portugeefche Kooplieden gehouden zyn te betaalcn.

Gggg
,
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XIV.

Geen Alcaido (zoo by de Portugezen genoemt wordt ) ofte eenig ander

Minifter van den Koning zal het geoorloft ofte toegelaten zyn iemant van-

de Vereenigde Nederlanders, van wat conditie of flaat hyookzy, gerechte-

lyk aan te fpreeken , denzelven tegens zyn wil aan te houden, in gevan-

genifle ofte boeyen te zetten, uitgezonderd over Criminele zaaken , ende
zoo wanneer op de daadt zelfs is gegrepen, ten ware van den Rechter

Confervateur daar toe alvoorens fcnriuelyke magt ware gegeeven; Daar
en boven zullen de Vereenigne Nederlanders, de welke onder de Heer-

fchappy ende het Gebiedt van Portugal woonen , zoo ten opzichte van

haar zelven als van haare Woonplaaifen , Boeken , Reekeningen , Koop-
manfchappen, als andere Waaren ende Goederen, haar toe behoorende,

zoo wel van gevangkeniflen , banden ende allerhande hechteniffen ende

moeyelykheden vry zyn, ende gehouden werden als eenige andere Volke-

ren, met den Koning van Portugal in Verbondt zynde, tot noch toe wer-

den gehouden , ofte in toekomende gehouden zullen worden : Ende en

zullen ook de Vereenigde Nederlanders , noch door Brieven van vryge-

]eyde, of door eenige andere maniere van patrocinie of befchuttinge, by

den Koning aan zyne Onderdaanen of aan eenige andere in 't Portugee-

fche Gebiedt woonende, te verleenen, belet ofte verboden worden haar

fchulden in te maanen, of haare Schuldenaren in Recht te roepen; Maar
zy zullen vryelyk haare fchulden mogen invorderen, ende haar recht ver-

volgen: Ende het zal ook de Crditeuren niet hinderlyk zyn dat haar Schul-

denaar de patrocinie ofte befchuttinge van eenig Prins , of de authoriteit

van iemant anders van vermogen, verzocht en bekomen heeft, ende dac

hy door deszelfs of derzelver Brieveaen Vrygeleyden hem verfterkt heeft,

om de fchult daar door te eluderen, of de Crediteuren fleepende te houden

ende te frufteren; Het welk op dat het niet en gefchiedde, zoo zal den

Schuldenaar van allerhande befcherminge geweert ende verffceeken zyn,

ende en zal ook geoorloft of toe gelaten weezen aan te houden ende te ar-

refteren eenige Goederen , toekomende de Inwoonderen of Onderdaanen

der Vereenigde Nederlanden , de welke zy aan de Faéloors , Gemachtig-

de , of haare zaaken verrichtende , ende die van de Portugeefche Natie

zyn, in Commidle hebben gegeeven, ofwel die ze aan eenige andere

Vreemdelingen, ondir het Gebiedt van Portugal woonende, hebben toe-

vertrouwt; Inzonderheid zoo wanneer de Kerkelyke Inquifitie (zoo men ze

noemt J haar in Proces trekt, of moeyelykheid aandoet, 't zy dat zulks

gefchiede of wegens de Religie of uit eenige andere oorzaake ; Maar zul-

len alle dezelve Waaren en Cioederen , zoo ze aanbevoolen zyn , die gee-

ne de welke door den Geeftelyken Rechter of Vierfchaar over eeniger-

hande zaake aangefproken , of wegens de gemelde Inquifitie befchuldigd

of in Rechten betrokken werden
,

geheel en ongefchend zoo daatelyk

ontfiagen , ende ten gebruike van de Eigenaars wedergegeeven werden

,

als
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als zal blyken ende aangeweezen worden , dac dezelve Goederen de In-

woonders of Onderdaanen der Vereenigde Nederlanden toebehooren.

X V.

Ende alzoo alle de prerogativen of het voordeel van den Koophandel

gancfch onnut is, ende de verhoopte vruchten uit de Vrede t'eenemaal t'on-

bruik gemaakt zouden worden, by aldiende Inwoondersende Onderdaaden

der Vereenigde Nederlanden, die gints en weder door het Gebiedt van Por-

tugal zullen reizen, en om haare Negotie te dryven of haare Koopman-
fchappen te verkoopen , aldaar verblyven, eenige moeyelykheid of tenig

hinder, ter zaake van 't verfchil in de Religie tulTchen de Portugezen ende

haar wierdc aangedaan; Zoo zal de Koning daar in voorzien ende 't zelve

weeren op dat in toekomende te Lande ende ter Zee den Koophandel by

beiderzydfche Volkeren vry, zeeker ende onverhinderd mag worden on-

derhouden ; Gelyk ook de gemelde Koning zorge zal draagen dac aan

niemand van de Inwoonders ofte Onderdaanen der Vereenigde Nederlan-

den, van wat Religie, flaat ofte conditie hy ookzy, terzelver zaake eenig

hinder ofte moeite werde gedaan ; Ende dat boven dien dezelve ook voor

geen Hof, Vierfchare, Rechter ofte Inquifitie gefield ofte dezelve onder-

worpen, noch ook van eenig Minifter van den Koning ofte iemand in

Rechten ter zelver zaaken aangefprooken , ofte eeniger maaten befcha-

digd worden, het zy dan om dat hy miflchien den Bybel met hem draagt,

ofte de Boeken van de Heilige Schrift, ofte eenige andere gebruikt ende
leeft, ofte het zy ook om eenige andere oorzaake, van onderfcheid ende

x'erfchil in de Religie ; Ja! het zal den Ingezetenen ende Onderdaanen der

Vereenigde Nederlanden ende der zelver Familien, onder het Gebiedt van
Portugal woonende , vry ftaan , ende toegelaten worden haare Religie en

Godtsdienft die ze zullen belyden , zoo in haare Huizen als in haare Sche-

pen , naa haar goetdunken ende welgevallen zonder belet van iemand te

plegen : Ende zal ook een bequame ende gelegene Plaatfen tot begravinge

van haare Dooden aangewezen worden; Des zullen de Inwoondersende
Onderdaanen der Vereenigde Nederlanden de voorfchreve vryigheid

verkregen hebbende , haar moeten wagten dat ze dezelve niet en mis-

bruiken.

X V I.

By aldien t'eeniger tyd komt te gebeuren, dat 'er eenige verfchilien ont-

daan tuffchen den gemelden Koning ende het Ryk ter eener, ende de
Staaten der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde, waar door tuffchen

beide de Volkeren interruptie ofte verhinderinge in den Koophandel zoude
kunnen worden gevreeft ; Zoo zullen de Inwoonders, Borgers en Inboor-

lingen zoo van d'eene als de andere zyde, publikelyk in wederzyds Ge-

G g g g 2 biedt
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biedt van wegen de opgerezene oneenigheden ende gefchillen gewaar-

fchouwt worden , ende zal haar den tyd van twee Jaaren naar de afgekon-

digde Waarfchouwinge vergunt werden , binnen de welke zy in tyds voor

haare Koopmanfchappen , Schepen, Goederen ende middelen zorge mo-
gen, ende dezelve op een verzeekerde Plaatfe overbrengen, zonder dat

haar ondertuffchen eenig belet zal mogen gefchieden , ofte moeyelykheid

worden aangedaan, of ook haare Middelen ende Goederen eenige Ichade

zullen leiden, ende by aidien dat 'er van d'een of d' andere zyde binnen

den beftemden tyd van twee Jaaren, ter Plaatfe daar de Koopmanfchap

was gedreven, noch eenige fchulden ftaan te vorderen, dezelve zullen

op een wettige maniere van doen gevorderd, ende naa Recht ende de

Wetten afgeè'ifcht mogen worden , zonder dat het Proces door omwegen
ende uitvlugten van den Rechter zal mogen worden getrameert , maar

den Rechter zal met alle zorgvuldigheid te wege brengen, dat de Credi-

teuren voor 't uitgaan van den voorfz. beftemden tyd mogen jbekomen 't

geen haar toekomt.

X V I r.

Indien vorders geduurende dit Verbondt ende de onderlinge Vriend-

fchap , de welke door dit Tra6laat word beveftigd , quame te gebeuren y

dat eene of het andere deel van 't l'raftaat door des eens ofte des anders

Volks Onderdaanen, in d'een of d'andere Plaatfen van de Waereld wierr

gevioleert , ofte wel tegens de authoriteit ofte kracht van du over een

gekomen Verbondt misdaan ; Zoo en zal in geenderhande maniere ter oor-

zaake van dien de Sociëteit en Vriendfchap, door liet zelve beveiligd, tus-

Ichen beiderzydfch Volk worden gebrooken , maar zal niet te min zyn vol-

komen kracht ende vigeur ongekrenkt behouden; ende zullen alleen die

geftraft ende in boete geflagen worden , die men zal bewyzen tegens de

Wetten van dit Traftaat misdaan te hebben,- Maar die, de welke men
bevind fchade ofte leet aangedaan te zyn , zullen daar over ten vollen

worden voldaan , welke voldoeninge binnen den tyd van 't Jaar naar dat

de aftie zal weezen geinllicueert, zal moeten gefchieden, zoo iemant in

Europa ofte in de Straat van Gibraltar langs de Kuflen ende Quartieren vaa

Jmerica ende Europa, ofte in eenige andere Plaatfen te Lande ofte ter Zee.,

aan deeze zyde van de Kaap de Bonne Efperance, het Verbondt in eenige

deele heeft gekrenkt ofte gebrooken; Maar die geene de welke aan de

andere zyde van de voorfchreve Kaap in eenige Plaatfen tegens dit Ver-

bondt bevonden zal worden misdaan te hebben, die zal voor de expiratie

van den tyd van achtien Maanden , naa dat de Aanklager daar toe da
hulpe van den Rechter zal hebben verzogt, gehouden weezen fatisfaflie

te geven , ofte by aidien de Befchuldigde over het violeren van 't Ver-

bondt in Recht geroepen zynde, niet komt te verfchynen, ende zich 'c

Gerecbte ontrekt, zonder binnen den geftelden tyd voldaan te hebben;
ZOQ
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Zoo zal dezelve wederzyds Vyand verklaart worden , ende zullen zyne Goe'

deren ende Middelen tot het doen van de verzogte ende fchuldige fatis-

faftie openclyk werden verkofc ; Ende by aldien hy zclfs ergens in de

macht van een van beide de Partyen komt te geraaken , zoo zal hy zooda-

nig werden geftraft, als men zal oordeelen de grootheid van het ongelyk

ende deliét te meriteren.

X V r I I.

Indien de Cherchers of Opzienders over de Koopmanfcïiappcn, of de

Minifters van den Koning eenig verfchil ofre moeite maakten met de Ne-

derlandfche Kooplieden , Faétoors ofte Schippers, over den Prys van Vic-

tualie, ofte eenige andere Koopmanfchappen , die in 't Gebiedt van Por-

tugal gebragt worden, zoo zal dat verfchil door Arbiters van de Portugee-

fche Natie, ten deele by de Magiftraat van die Plaatfe, ende ten deele by

den Conful van de Nederlandfche Natie, wederzydfch met gelyk Recht

daar toe te verkiezen, zoodanig werden gedecideert, dat dezelve Arbiters

volkomentlyk zullen te wege brengen , dat den Bezitter van de voorfchreve

Koopmanfchappen door het Proces in longeur te trekken, geen fchade

bekome ofte lyde.

X I X.

Voorts zal het wederzyds Ingezetenen geoorloft zyn in allerhande Ha-

venen onder 't Gebiedt van de Bondgenooten, zoo met haar Oorlog, als

Koopvaardy- Schepen te komen , daar te verblyven , ende met gelyke

vryigheid van daar te vertrekken, 't zy dat ze door ftorm ende lempeefb

daar zyn ingedreven , ofte om haare Schepen te callangeren ende Vivres

en Victualie te koopen, in dezelve Havenen zyn geloopen, mits dat daar

in niet meer dan zes Oorlogfchepen te gelyk inkomen, ende in kleine Ha-
venen , ende daar geen Sterkten tot haar defenfie werden gevonden , niet

meer dan dne, ten zy de noodt haar daar toe quame te dringen; Ende
zullen daar geen langer tyd vermogen te blyven , als ze van doen zullen

hebben tot het voorfz calfaten ende het bekomen van haare Viftualie, op

dat hier door geen oorzaake werde gegeeven tot verhinderinge van den

Koophandel met andere Natiën daar ze mede in Verbond zyn ; Ende by

aldien 'er miflchien meerder aantal van Oorlogfchepen te gelyk omtrent een

ende dezelve Haven quamen, zoo en zullen dezelve daar niet vermogen

inteloopen, zonder daar toe alvoorens verlof bekomen ce hebben van die

geene , onder wiens Gebiedt ende Gezag die Haven is , ten zy by gevalle

,

door geweld van tempeeft, ofte eenige andere hoogdringende noodzaake-

lykheid tegens haar wil, tot voorkominge van 't pericul van aanflaande

Schipbreuk te lyden, daar toe gedwong.n worden; In welken gevalle zy

den Commandeur over die Haven , of de Opperde Magiilraat aldaar da-

Gggg 3
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telyk 't zelve bekent zullen doen maaken, ende daar niet langer vermo-
gen te blyven , als haar van den Commandeur van die Haven , of de Op-
perde Magiflraat aldaar zal toegelaten worden

,
gelyk zy ook ondertus-

fchen niet en zullen doen ofte ondernemen, 't geene die Plaatfe in eenigen

deele hinderlyk of fchadelyk zoude mogen zyn.

X X.

Den Koning ende het Ryk van Portugal , als mede de Staaten der Ver-
eenigde Nederlanden en zullen geenfints toelaten, dat de Schepen , Koop-
manfchappen ende Goederen van d'een of d'andere Partye door Vyanden

,

Zee-Roovers of iemand anders genomen, ende in een Haven ofte eenige

Plaats van wederzyds Gebiedt aan ende opgebragt zynde, zullen worden
vervreemt; Maar zullen dezelve of aan de Eigenaars zelfs of derzelver Ge-
machtigde reftitueeren , tnits dat zy alvoorens dat de Waaren uit de Sche-

pen ontladem of verkoft zyn, verklaart hebben, of laaten verklaaren, dat

dezelve haar toebehooren , ende dat ze binnen de drie JVIaanden van dat de

Schepen zyn genomen, by aldien het komt voor te vallen in Europa, ende

in ander gedeelten van de Waereld, voor het uiteinde van het Jaar, haar

recht tot dezelve met zeekere voorgebragte Argumenten en verklaringe

zullen hebben beweezen ende uitgewonnen : Des zullen ook de Eigenaars

gehouden zyn weder te refundercn en te betaalen de koften , tot conferva-

tie ende bewaringe van de Schepen , Koopmanfchappen ende andere Goe-
deren gedaan.

XXI.

De Vereenigde Nederlanden de welke in 't Gebiedt van Portugal nego-

tieeren, ofte in de Havenen van Portugal aankomen, en zullen gantfch

geen Tol ofte Laften van haar Goederen ende Schepen betaalen, ende

ook niet geven als 't geen dat aan den Koning en de Kamer te Lifiebon in

den Jaare zeftien honderd drie-en-vyftig gerechtelyk betaald heeft moeten
worden , zoo dat geenfints zullen gehouden weezen in laften die naderhand

zyn ingevoert, ofte noch ingevoert zouden mogen worden.

XXII.

De Portugezen ?n zullen van de Vereenigde Nederlanders niet mogen
vorderen eenig Tribuit, ten gebruike ende profyte van de Capelie van

Sint Joris, gelyk men ook de Nederlanders nieten zal kunnen gebieden of

bedwingen eenige dienften te doen , of eenigerhande Wapenen zelver te

dragen, of aan andere te verfchaffen.

XXIII.
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XXIII.

De KoopÜLden van beiJe de Na:icii, ende derzciver Faftoors, Iluis-

Di.naars ende Doineilicquen , KapiLeinen, Schippers ende Bootsgezellen,

zullen vermogen in 'c Gebiedc van den Koning ende de Staacen- Generaal,

als ook in derzelver Havenen ende Oevers, gincs ende weder vry ende li-

ber te reizen, verblyven ende ende verkeeren
,
gelyk haar ook toegelaten

zal zyn in eigendom te bezitten haare V/ooningen ende Huizen, daar ze

of zelver in woonen , of die ze dienflig ende noodzaakelyk van doen heb-

ben om haare Waaren op te fluiten, ende te koop te zetten: Ende zul-

len wyders onverhinderd vermogen (naar de maniere van 't Volk mede
brengt) Degens te dragen, ende met allerhande foorten van Wapenen te

gaan , tot verdediginge van haare Perfoonen ende Goederen.

XXIV.

Alle Goederen ende Koopman fchappen, 't zy dezelve toebehooren den
gemelden Koning ofte de gemelde Staaten , ofte wederzyds Ingezetenen ,.

by aldien dezelve in Schepen van wederzydfch Vyanden zyn vertrouwt,

ende in dezelve werden gevonden , zullen te gelyk met de Schepen voor

buit verklaart, ende de Fifcus, die ze heeft aangeflagen , toegeweezen

worden ; Maar op alle Koopman fchappen ende Goederen de welke de

Vyanden van een van beide Partyen toebehooren, ende in de Schepen van
den gemelden Koning ende de gemelde Staaten , of derzelver Ingezetenen

geladen zyn , en zal de Fifcus geen recht hebben , en zullen mits dien de-

zelve ook niet werden aangehouden of derver Bezitters ontrokken.

XXV.

Eindelyk, zoo verfcheide Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden,

'tzy van wegen de Weft-Indifche Compagnie, 't zy ook uit anderen hoof-

de, zoo in Brafil, als zelfs in Portugal, ende in andere Landen, van den
gemelden Koning, haar vaffce Goederen, ende ook weinige fchulden als

noch hebben leggen ende uitftaan, gelyk mede het wel konde weezen, dat

de Onderdaanen van den voorgemelden Konning van Portugal, die in Bra-

fil woonachtig zyn ofte aldaar gewoont hebben , geiyke Aélie hebben te

inflitueeren in 't Gebiedt ofte op de Ingezetenen van de Vereenigde Ne-
derlanden : Zoo is wederzyds veraccordeert ende verdragen , dat de vafle

Goederen, voornaraentlyk Landeryen , Huizen, Suiker-Molens aan de
voorgaande PofTelTcurs zullen werden gereftitueerd , ende dat ook de uit-

gaande fchulden by de Debiteurs ten fpoedigflen zullen worden voldaan;

Ende dewyle mede den Ambaffadeur van den Koning van Portugal ver-

klaart heeft, d^t hy met genoegfame lafl: voorzien is, omme met een min-

nelyke compofitie af te maaken zoo de re-eele als de perfoonele Aftien

,

welke
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welke de Ingezetenen van de Vereenigde Nederlanden uit dien hoofden

mogten computeren, dat daaromme ,. op dat in den voorfz. gcvuüe aan

die geene welke daar by geinterfleert zyn, zonder cenlge uiiilel ende

moeyelvkheid door een equipolent voIJoeninge gcgeeven werdc, alle de-

zelve Aélien by Inventaris in gefchrifc gcfltrld , met verklaringe van den

oorfprong ende de Documenten met welke den Aólien konnen beweezen

worden, aan den zelven Ambafladeur van den Koning van Ponugal bin-

nen den tyd van twee Maanden zullen werden ovcrgelevert ,• Ende dat

vorders, ofte by een particulier verdrag met die geene die; zulks aangaat,

ofte by een generaal Accord tuirchen den voorgemelden Koning ende de

voorgemelde Suaten van de Vereenigde Nederlanden te maakcn, dezelve

met de betalinge van een Geld-fomme t'eenemaal zullen moeten werden

afgedaan ; Maar indien over de voorfz. AÜïcn 't zy in 't geheel, 'tzy ten

deele binnen den tyd van zes LMaanden op de voorfz. maniere niet konde

werden verdragen; Zoo zullen als dan, omme alle gefchillen , die over

de deugdelykheid
,
gerechtigheid ende vvaardye der /\£lien wederzyds ge-

moveert komen te worden, en daar uiifpruiten, gebeelyk af teTnyden

ende weg te neemen , van wedcrzyden geftelt worden drie CommifTtrilLn
,

welke naar 't verloop van den tyd van achcien Maanden , op dat de In-

woonders van Baafil daar van kennilTe mogen hebben ende tydelyk gewaar-

fchouwt zyn , tot Liilebon moeten byeen geroepen worden ende te famen

vergaderen, voorzien zynde met macht en authoriteit, die hun ook fpe-

cialyk gedefereert wordt by deezen, omme te ontvangen ende examinee-

ren allerhande geintenteerde A£tien over onroerende Goederen ende fchul-

den , ook omme in Rechten te dagvaarden alle Schuldenaars ende Partyen

,

ten einde zy dezelve Aólien zullen hebben te debatteeren ofte haare zaake

te defendeeren , indien het haar mogelyk zy; Daar en boven werdt aan

de voorfz. Commiflarinen gedefereert de authoriteit, dat zy de Partyen

gehoort hebbende , ofte dezelve niet compareerende, tegens de Dcfaillan-

ten zullen mogen Sententie geven , zoo als naar Rechten ende billykheid

behoort, recht doende de plano , zonder te gebruiken eenige gewoonclyke

maniere van Rechts-pleginge, ende gantfchelyk ter zyde ftellende alle om-

wegen om de zaaken trainerende te houden. De voorgemelde Koning

ende Staaten zullen ook bezorgen dat metter daadt geprefteert werde, en-

de volkomentlyk zyn efFeft komt te forteeren , alle het geene dat by we-

derzyds Commiflariflen zal worden gedecerneert ende gepronuncieert,

doende terftont ende zonder dilay door haare Minifters de Decreten ende

Sententie van de CommifTarilPen ten volle executeren, in zulker voegen,

dat de geene die komt te fuccumberen , aan den Triumphant terftont ge-

heele ende volkomene fatisfadie geeve: Ende indien aan de voidoeninge

ietwes quame te ontbreeken, zoo zal zelfs de Koning ende de Sraaten

haar verobligeren ende verbinden by deezen, dat alle hetzelve gebrek uit

haar eigene middelen , ende tot haar koflen zal werden vergoet ende vol-

daan, by zoo verre het blyken zal, dat door verzuimde ofte door onge-

bruikelyke
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'Ijriiikelyke ende ongewoonelyk executie is veroorzaakt geworden , dat de

Sententien van Commiflarifren haar efFeft niet hebben geforteert: , Ver-

ders by aldien quame te gebeuren, dat door gelyke wederzydfche verdeelt-

heid der Rechteren, ende verfchil der ftemmen, die geintenteerde Aétie

by Commiflarifren niet konde worden afgedaan , dat als dan dezelve ofte

met gemeene ofte met de meerdere ftemmen eenen Super-Arbiter zullen

verkiezen; Ende zoo ook in dat geval zoodanig onder malkander verfchil-

len, dat de voorfchreve verkiezinge van een Super- Arbiter, ofte met ge-

iyke ofte met meerdere ftemmen niet kan werden volbragt, zoo zal de dis-

crepantie onder haar by 't lot gefcheiden worden, op dat naar de verkie-

zinge van den Super-Arbiter dezelve op deeze ofte geene maniere gefchiet

Zynde , de zaake door denzelven te gelyk met de voorfz. Commiflariflen

zal worden gerefumeert, ende by minnelyk Accord ofte decifie by meer-

derheid van ftemmen zal werden getermineerL

XXVI.

Voorts zoo is verdragen ende wederzydfch over-cen-gekomen, dat dee-

ze Vrede ende dit Verdrag, en al het geene daar in is vervat, in de befte

ende wettige forme, zoo van den voorgemelden Koning van Portugal, als

van de voorgemelde Staaten - Generaal der Vereenigde Provinciën door

wederzydfch opene Brieven met het groote Zegel beveftigd, zullen ge-

corafirmeert, ende geratificeert , ende de onderlinge Inftrumenten van
Ratificatie wederzyds binnen den tyd van drie Maanden uitgewiflelt wor-

den : Ende zal dit Verdrag naar 't verloop van noch drie andere Maanden,
naar dat de voorfz. overleveringe ende uitwiflelinge der Ratificatien zal

weezen gedaan, in maniere ende ter Plaatfen gewoonlyk werden gepubli-

ceert. Des t' oorkonde hebben wy Extraordinaris Ambafladeur van den
voorgemelden Koning van Portugal , en de Commiflariflen van de gemelde
Staaten der Vereenigde Nederlanden , uit krachte van de Brieven van
Bevel ende Macht, Ons van Onze Superieuren gegeeven, deeze Artike-

len met onze eigene handen onderteekent , ende met Onze Zegels beves-

tigd, in 'sGravenhage in Holland, den zesden /lugujly zeftien-honderd een

en-t'feftig.

En was geteekent ende gezegelt als volgt,

L. S. M. Conde de Mirande. L. S.
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A R T I K E L XI.

HE T naafte gewigtige Tra£i:aat van de Marine dat voorkomt , is ge-

flooten tuflchen Karel den Ilden Koning van Groot Brittanje , naa

zyne herftelling in zyne Ryken , en de Heeren Scaacen-Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden; in 't welke zy alle oude gefchillen byleggen, en on-

der andere zeer uitdrukkelyk bevefligen het vorige Artikel, rakende de

hulde door alle Hollandfche Schepen te bewyzen aan de Engelfche Oorlog-

fchepen , welk Artikel alleen ik hier in zal voegen.

y4rt. X. Men is desgelyks overkomen , Dat de Schepen Vaartuigen , zoo

wel Oorlogfchepen als anderen , eenig Groot-Brititannijch Oorlogfchip ont-

moetende , binnen de uitgeflrektheid der Britfche Zeen , de Vlag zal ftry-

ken , en het groote Mars - Zeil Jaaten vallen , op dezelve wyze als zulks

voorheen ten allen tyde gedaan is.

De Gefchiedenis van den Oorlog, ontftaan tuflchen Groot - Brittanje en

Holland, naa 't fluiten van het evengemelde Traftaat, is zoo bekend dat

ik niet nodig oordeelende mynen Leezer daar een Verhaal van te doen,

ik , zonder andere Vooraffpraak , over zal gaan tot het Traftaat van Vrede
en Verbond , te Breda geflooten tuflchen den voorgemelden Koning Karel

den Il<ien, en de Staaten - Generaal den 21 July 1667.

Vermits de achtien eerfl:e Artikels van dat Traftaat de Zee-Zaaken niet

byzonderlyk raaken , en het negentiende net het zelfde is als het zoo even

bygebragte tiende Artikel des vorigen Traftaats, zal ik de refl: des Trac-

iaats hier flechts invoegen.

X X.

XTEM, tot meerder vryheid van de Commercie en Navigatie, is ver-

dragen en beflooten, dat noch den gedagten Koning, noch ook de ge-

melde Staacen-Generaal in haare Havenen , Steden en Plaatfen zullen ont-

fangen of gedoogen dat iemant van de Onderdaanen van een van beide

ontfangen de Piraten of Roovers , of aan dezelve verleene verblyf, hulpe

of Vivres: maar zal zich beneerfligen , ten einde de voorzeide Piraten of

Roovers, mitsgaders haare Complicen , Heelders en Mede -Hulpers tot

fchrik van andere werden vervolgt, gevangen, en naa verdienfl;e gefl:raft;

en zullen alle Schepen, Goederen en Waaren, by hun rooversgewys ge-

nomen , en in de Haven onder het Gebiedt van een van beide opgebragt,

dewelke noch voor handen zyn, ja fchoon die verkoft mogten weezen,

aan de rechte Eigenaars wederom werden gegeeven , of fatisfadlie gedaan

,

aan de Eigenaars van dien , of wel aan die geene dewelke met Procuratie

dezelve reclameeren , mits dat het recht van den Eigenaar met behoor-

lykej
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lyke , bewyzen naa rechten voor het CoUegie ter Admiraliteit zal zyn ge-

bleeken.

XXL
Item , het en zal aan de Onderdaanen van zyne Koningklyke Majefleit

,

en de Inwoonderen van de Ryken en Landen onder zyne gehoorzaamheid

,

noch aan de Inwoonderen en Onderdaanen van de Vereenigde Nederlan-

den niet toegelaten worden ter Zee of te Lande onder eenig pretext of

fchyn iets vyandlyks of met geweld den een tegens den anderen te onder-

neemen of te doen; Gelyk ook by gevolg de voorfz. Onderdaanen of In-

woonderen niet geoorloft zal zyn van eenigh Prins of Staat , met dewelke

een van de Geconfedereerde in eenig verfchil of openbaaren Oorlog is, te

rreemen eenige opene Brieven (die men Commiffien noemt) of Reprefail-

len , en veel min uit krachte van die Brieven , de Onderdaanen van een

van de Geconfedereerde eenige moeyelykheid of fchade aan te doen ; het

en zal ook de Uitheemfche CommiflTie-vaarders die geen Onderdaanen van

de een of andere van de Geconfedereerde zyn, en Commiffien hebben van
eenig ander Prins of Staat, niet toegelaten worden in de Havenen van de
een of de andere der voorfchreve Geconfedereerden , haare Schepen te

equipeereB , en het geene dat ze genomen hebben , daar te verkoopen

,

laten redimeeren , of op eenigerly wyze verwiflelen , het zy Schepen

,

Koopmanfchappen , of eenige andere Waaren , van wat natuure die zou-

den mogen zyn ; en haar en zal ook niet geoorloft zyn eenige Vivres te

koopen, als diezynoodzakelykvan doen zullen hebben , om te komen tot de
Haven van dien Prins van dewelke zy Commiffien hebben bekoomen : En in-

dien by gevalle eenig Onderdaan van zyne Koningklyke Majelleit, of van
de gemelde Heeren Staaren -Generaal gekoft, of door mangelinge, of op
eenigerly andere wyze heeft bekomen eenig Schip of Koopmanfchappen,
van des eens of des anders Onderdaanen genomen ; zoo zullen in dien ge-

valle de voorfchreve Onderdaanen gehouden zyn het voorfchreve Schip,

Goederen of Koopmanfchappen zonder eenig uitftel , en zonder eenige

vergoedinge of wedergeevinge van het Geldt , voor de voorfchreve Goe-
deren betaalt of belooft, de Eigenaars te rellitueeren , mits dat zy voor

den Raadt van zyne Koningklyke Majefleit, of voor de gemelde Heeren
Staaten Generaal beweezen zullen hebben dat zy Eigenaars van die Goe-
deren zyn.

XXII.

Item, zoo wanneer den gedagten Heere Koning van Groot- Brittanjen,

of de gemelde Heeren Staaten- Generaal van de Vereenigde Nederlanden
eenig Verbondt, Vriendfchap, Confederatie of Verbinteniffe met iemand,
het zy Koningen, Republicquen, Princen of Staaten zullen aangaan of
oprechten, zoo zal de eene de andere met haare Heerfchappyen in dezel-

H hhh 2 ve.
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ve, of ieder van dien mede begrypen, in cas dezelve daar in begreepen<

zal willen weezen : en zal van alle zoodanige Traftaaten van Vriendfchap >

en Confederatie de andere verwittigen.

X X I 1 L .

Item, indien het zal komen te gebeuren, dat geduurende dit Verbond j,

Vriendfchap en Sociëteit , by iemand van de Onderdaanen , of by de In-

woonders van de een of de andere zyde , tegens dit Verbcndt of eenig Lic.

van dien ietwes werde gedaan of ondernoomen ter Zee , te Lande of op-

verfche Wateren , zoo zal daaromme deeze Vriendfchep ,. Verbondt en

Sociëteit tuflchen deeze Natiën niet werden geinterrumpeert of verbroo-

ken; maar zullen niet te min in haar geheel blyven, en haar volkomen

kracht behouden: Dan zullen alleen ieder een van die geene geflrafc wer-

den , die tegens het voorzeide Verbond zullen hebben misdaan , en nie-

mand anders. En zal recht gedaan , en fatisfaélie gegeeven werden aan^

allen den geenen die daar by geinterefleert zyn, by alle die geene die te

Lande, ter Zee of in andere Wateren tegens dit Verbondt iets gedaan zul-

len hebben in eenig deel van Europa, of ergens binnen de Straat van- Gi-

braltar, of in America, of op de Kuflen van Jfrica, of in eenige Landen,.

Eilanden, Zeen, Kreeken, Baayen, Rivieren, of in andere Plaatfen aan

deeze zyde van Kaap de Bona Efperance, binnen den tyd van een Jaar dat

Juftitie zal weezen verzogt, maar in alle Plaatfen als voorzeid is aan geene

zyde van de voorzeide Kaap, binnen achtien Maanden, dat, in voegen,

voorzeid
,

Juftitie zal weezen verzogt ; doch by zoo verre de Bondbree-

kers niet zullen compareeren, noch zich de Judicature onderwerpen, of

fatisfaólie geeven binnen de een of de andere hier vooren geprefigeerden

tyd , naa de verre afgeleegencheid der Plaatfe ; zoo zullen die geene voorzeid

,

verklaart worden voor wederzyds Vyanden , mitsgaders haare Goederen

,

Middelen en alle hun inkomen openbaarlyk verkoft , en tot volkomene

en behoorlyke fatisfafiie der fchade by henlieden gedaan , bekeert werden ;.

En zullen zy zelfs daar-en-boven , zoo wanneer zy in de macht van de een

of de ander Party zullen zyn , die ftraffen onderworpen weezen , dewelker.

een. ieg^lyk van hun na zyne misdaad zal hebben verdient..

XXIV.

Item , , dat alle de Onderdaanen van den gemelden Heere Koning , die

onder deszelfs Gebiedt zullen zyn , vry , zeeker en veilig in de Vereenigde

Nederlandfche Provinciën , en ieder Gebiedt van dien in Europa , en door

dezelve te Lande of te Water , naa alle Plaatfen binnen of voorts buiten

dezelve mogen reizen, en pafTeeren alle derzelver Steden, Bezettingen en>

Veftingen , dewelke in eenige Plaatfen der Vereenigde Nederlandfche

Provinciën, of elders in derzelver Gebiedt in Europa zyn, of zullen wee-

ssHj haaren Koophandel in alle de Plaatfen dryvende^als mede haare Han=(

delaars 5
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delaars, Faèloors of dienaars ,
gewaapent of ongewaapcnt, (edoggewaa-'

pende niet meer als veertig feffcns) zoo wel zonder haare Goederen ea
Koopmanfchappen , als met dezelve , wervvaards zy zullen willen gaan

;

Zullen van gelyken de Onderdaanen en Inwoonders der Vereenigde Ne-
derlandfche Provinciën dezelve vrydom genieten in alle het Gebiedt van

den gemelden Heere Koning in Europa , mits dat in zoodanige Commercie

en Koophandel zich ieder wederzyds gedrage naar de Wetten en Statuutea

van des eens of des anders Gebiedt.

XX V.

Item, zoo wanneer de Koopvaardy-Schepen van des eens of des anders

Onderdaanen door Storm,, Zeerovers, of door eenigen anderen noodt, in

de Havenen van des eens of des anders Heerfchappye inloopen; dat dezel-

ve vry en onverlet van daar wederom zullen mogen vertrekken met hunne
Schepen en Koopmanfchappen , zonder te betaalen eenigen Tol of andere

Rechten, zulks nochtans dat ze geen lafl: breeken , verkoopen of iets vei-

len; Zullen ook niet fubjeél weezen eenige moeyeniffe of recherche, zoo
wanneer zy {lechts geen Perfoonen of Waaren binnens Boordt overnee-

men, of ietwes doen tegens de Wetten, ürdonnantiën of Colluumen van
die Plaatfe 5 alwaar ze (gelyk voorzeid is) in de Havenen zyn ingeloopenv-

XXV i.

Item , dat wederzydfch Kooplieden , Schippers , Stuurlieden of Scheeps-

volk , of haare Schepen , Goederen of Koopmanfchappen , niet en zullen

mogen werden aangehouden, of met arrefl bezwaard in des anders Landen,.
Havenen , Reen of Stroomen , uit kracht van eenig generaal of fpeciaal

bevel, het zy ten Oorloge, of eenig ander gebruik, ten waare dat de-

hoogfie noodt zulks vereifchte , en behoorlyke vergoedinge daar over

wierde gedaan, voorbehoudens nochtans, dat niet wierde gederogueert.

aan de aanhoudinge en arreflen , dewelke na Rechten en Wetten van deJ

een of des anders Gebiedt rechtmatig en ordentelyk gefchieden.

XXVII.

Item, dat wederzydfch Kooplieden , haare Faftoors en Dienaars, gelyk-

mede de Schippers en ander Scheepsvolk , zoo in het gaan als wederkee-
ren met haare Schepen over Zee en door andere Wateren , als ook ia-

de Havenen van den eenen of den anderen, of aan Landt gegaan zyn-

de, om zich en haare Goederen te verdeedigen , zullen tot befcherminge.

van haar en haare Goederen , alle foorten zoo van offenfive als defenfive

Wapenen mogen draagen en gebruiken ; dan zullen in haare Herbergen
of Logementen gekomen zynde, ieder haar Geweer moeten van haar leg-^

HJiJih 3 g^ai
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gen en af-laaten , ter tyd toe zy haar weder t'fcheep zullen hebben begee-

ven , of daar naar toe willen gaan. .

XXVIII.

Item, dat wederzydfch Convoy- of Oorlogfchepen in Zee eenig Koop-

vaardy-Schip of Schepen, de andere of des anders Onderdaanen of Inge-

zetenen toebehoorende , die den zelven' cours zullen houden , of dezelve

reize doen , ontmoetende of onderhaalende, zoo lange die denzelven cours

zullen houden, haar zullen moeten convoyeeren en befchermen tegen allen

en een ieder die haar met geweld zouden komen aan te taften.

XXIX..
Item, zoo wanneer eenig Schip of Schepen, de Onderdaanen of In-

woonders van de een of de andere zyde, of eenig Neutraal toekomende,

in des eens of des anders Havenen genomen werden by een derde, die

niet van de Onderdaanen of Ingezetenen van den een of den anderen zyn

;

zoo zullen die geene, in of uit wiens Haven of eenig Gebiedt de voorzei-

de Schepen zullen zyn genomen, gehouden zyn te famen met de andere

Partye te bevorderen , dat het voorfchreve Schip of Schepen werden ver-

volgt en weder verovert, en aan haare Eigenaars gereflitueert ; dan dit

alles zal gefchieden tot kofle van de Eigenaars, of der geenen dewelke

daar by zyn geinterefleert.

XXX.

Item , dat de Cherchers en andere diergelyke Officieren van weder-

zyden haar zullen hebben te reguleeren naa den teneur der Wetten van

den ecnen en anderen zyn Gebiedt , en niet meer opleggen of afvor-

deren als het g-een haar by haare Commiffieu en Inftruftien is toegeftaan.

XXXI.

Item , zoo wanneer by een van beide de Heerfchappyen , of haare On-
derdaanen of Inwoonders van de andere eenige fchade is aangedaan, of

contrarie de Artikelen van dit Verbondc of de gemeene Rechten; dat nog-

tans geene Brieven van Reprefaillen , Marque of "Contre-marque verleend

zullen werden, alvoorens Juftitie, volgens de ordinaire Wetten, zal werden

verzocht ; doch zoo wanneer aldaar Juftitie werdt geweigert of lange ver-

toogen, dat alsdan den gemelden Heere Koning, en de gedachte Heeren

Staaten-Generaal of derzelver Gemagtigde, wiens Onderdaanen en In-

woonders verongelykt zyn van die, alwaar de Juftitie (gelyk voorzeid is)

wordt gewygert of verfchooven , of van die iVIagiftraat die tot het ver-

hoor
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hoor van zoodanige verzoeken is aangefteld, publicquelyk Juftitie zal

vervolgen, op dac alle zoodanige verfchillen mee der minne, of by ordi-

naire proceduuren van Rechten werden afgedaan ; doch by zoo verre de

zaake echter noch langer zal werden uitgelleld,. en geen recht gedaan,,

noch fatisfa6lie gegeeven binnen den tyd van drie Maanden, naa dat zoo-

danig verzoek zal weezen gedaan, dat alsdan eindelyk Brieven van Repre-

faillen, Marque of Contremarque zullen mogen werden verleend.

XXXIII.

Item, is overgekomen, dat, of t'eenigen tyde quame te gebeuren , het

geene Godt Almachtig genadelyk verhoede, dat de alreeds vereffende ge-

fchillen , tuffchen den gemelden Heere Koning, en de gemelde Heeren
Staaten - Generaal wederom quamen op te flaan , en tot een openbaaren

Oorlog uit te berflen , dat de Schepen , Koopmanfchappen en allerhande

roerlyke Goederen , van de een of de andere zyde , dewelke in de Have-
nen, en in het Gebiedt van de Tegenpartye, wederzyds zullen werden be-

vonden te zyn, geenfints geconfifqueert , of eenigermaaten geincommo-
deert zullen werden ; maar zal aan de Onderdaanen en Inwoonders van de
een en andere zyde, den tyd van zes volle Maanden werden vergunt, bin-

nen dewelke zy de voorzeide Gxjederen, en generalyk alle hunne effecbenj,

werwaards het hun zal believen, zullen mogen tranfporteeren.

XXXIII.

Item, dat die geenen dewelke fpeciaale Brieven of Commiffien van een

van beide zyden hebben verkreegen, eer en alvoorens dezelve Brieven

te ontvangen , voor dien Rechter dewelke haar die zal geeven
,
genoeg-

{aivciQ fidejiiffbire cautie zullen flellen door zoodanige Perfoonen, die daar'

voor fuffifant, en geene Mede-ftanders of Participanten van dat Schip zyn-

dat ze geen fchade of ongelyk des een of des anders Onderdaanen en In--

woonders zullen aandoen.

XXXIV.
Item, is verdragen en veraccordeert dat geoorloft zal weezen, dat

wederzyds Onderdaanen tot de een en des anders Havenen altyd vry
acces zullen hebben , en dat aan dezelve zal geoorloft zyn , en vry fhaan

aldaar te verblyven, en van daar weder te vertrekken, niet alleen met
haare Koopvaardye en bevrachte Schepen , maar ook met Oorlogfche-

pen, het zy dat dezelve toekomen den gemelden Heere Kuning, of
de gemelde Heeren Staaten -Generaal, of den geenen dewelke fpeciaa-

le Commiffien hebben verkreegen , het zy dezelve aldaar door dwang
van Onweder of pericul van Zee zyn ingeloopen , of om de Schepen
tecalfaten, of Vivres in te koopen, zoo nochtans dat ze het getal varn

achc-
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acht Oorlogfchepen niet en excedeeren, zoo wanneer zy vrywillig daar

zyn binnen gekomen, en dat niet langer in en omtrent de Havenen mo-
gen verblyven, dan tot reparatie van de Schepen, inkoop van Vivres,

en andere noodwendigheden van nooden zal zyn; en zoo wanneer eenig

grooter getal van Oorlogfchepen by gelegenheid zoodanige Havenen zou-

den willen aandoen,- zoo zullen zy binnen dezelve geenfints mogen inloo-

pen , zornier voorgaande verlof van die geene die de voorzeide Havenen
toebehooren, ten zy dat ze door Storm, of eenig geweld van noodwendig-

heid daar toe gedwongen zyn om het pericul van de Zee te ontgaan , het

welk zoo het gebeurt, zullen zy den Gouverneur van die Plaatfe, of de

Opperlle Magiftraat de oorzaake van haare komfte aanflonds bekent maa-
ken , en niet langer aldaar verblyven , als 't hun by den Gouverneur of

Opperfle Magiftraat vergunt zal zyn , en in die Havenen verblyvende

,

cullen niets vyandelyks, noch iets tot prejuditie van dien onderneemen.

XXXV.

Item , is verdragen en beüooten , dat beide Partyen waarlyk en vafte-

lyk zullen nakomen en ter executie ftellen het tegenwoordige Traèlaat, en

al het geene dat daar in vervat en begrepen is , en verzorgen dat het zelve

by de een en anders Onderdaanen en Inwoonderen geobferveert, en effec-

tivelyk nagekomen worden.

XXXVI.

Item , is tot meerder verzeekeringe en vaftigheid , ten einde dit Trac-

taat en Confederatie aan de zyde van de Heeren Staaten- Generaal der Ver»

eenigde Provinciën, en derzelver Volk oprechtelyk en ter goeder trouwe

onderhonden werde, beflooten; gelyk mede de Heeren Staaten-Generaal

by deeze tegenwoordige toeflaan , en haar vaflelyk verobligeeren en ver-

binden, dat alle en een ieder den welken, of welke , of zylieden, of de

Staaten van de Provinciën ten eenigen tyde kiezen, maaken of flellen zul-

len tot Kapitein-Generaal, Gouverneur of Stadhouder, Veld-Overfle over

de Legers of Krygsvolk te Lande, of Admiraal van de Vlooten, Schepen

of Machten ter Zee, gehouden of verbonden zullen zyn dit Traftaat en

Artikelen van dien met Eede te beveiligen , en alzoo heiJiglyk en met Eede

tebelooven, zoo veel in haar is, alles religieufelyk te zullen nakomen , en

voor zoo veel haar aangaat ter executie llellen , en bezorgen dat by ande-

ren nagekomen en ter executie gefield werde.

XXXVII.

Onder dit tegenwoordige Tra6taat van Vrede zullen werden gecompre-

«hendeert die geene , dewelke voor de uitwilTelinge der Ratificatien , of

sbinnen zes Maanden daar naa, van de een en de andere zyde met gemee»
ne
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Re bewilliginge zullen werden genomineert. Dan ondertufTchen terwyl

de contrafteerende Partyen dankbaarlyk erkennen de oprechte officien,

en onvermoeyelyken viyt, met dewelke den Doorluchtigflen Koning van
Zweden, door tuflchenkominge van zyne Mediatie, dit hcilzaamt: werk
des Vredes ten einde heeft gebragt; zoo is derhalven, om te betuigen

gelyke genegentheid , met gemeene bewilliginge van alle de contrahteren-

de Partyen vaftgefteld en verdragen, dat hoogflemelde Koningklyke Ma-
jefteit, met alle zyne Ryken , Heerfchappyen , Provinciën en Rechten,
in dit Traólaat zal zyn ingeflooten , en in dit tegenwoordig Inftrument van
Vrede op de befte wyze zal zyn begreepen.

X X X V I I L

Item. Is overkomen, beflooten en verdragen, dat dit tegenwoordige
Tradaat, en al het geene daar in vervat en begreepen is , by den gemel-
den Heer Koning van Groot-Brittanjen, en de gemelde Heeren Staaten-

Generaal der Vereenige Nederlanden, door wederzyds opene Brieven,

met het Groot Zegel bekrachtigd , en in behoorlyke en authentique for-

me, binnen vier naaftvolgende weeken (of eerder is het doenlyk) zal

worden geconfirmeert en geratificeert, en wederzyds Inftrumenten binnen
den voorzeiden tyd tot Breda uitgewiflelt: En zal dit Tra6laat en Confede-
ratie, terflond naa de overleveringe en uitwiflelinge der Inflrumenten , in

maniere en ter Plaatfe gewoonlyk gepubliceert werden. Tot meerder
blyk en vafligbeid van alle het welke, en ieder van dien, hebben wy
voorgemelde Ambafladeurs en Plenipotentiariflen van zyne Koningklyke
Majefleit van Groot-Brittanjen , met de Heeren extraordinariffe Ambafla-
deurs en Mediateurs dit Inllrument van Vrede onderteekent, en met onze
Zegelen bevefligd. Gedaan tot Breda den een-en-dertigfte J'uly 1667.

En is onderteekent,

( L. S. ) Georgius Flenmlngb. ( L S. ) Holles.

( L. S. ) Chrijlophorus Delphkus in Dhona. ( L. S. ) Henricus Coventry.

Op denzelfden dag werd in dezelfde Plaat ook een Taaflaat geflooten,

raakende de Zee-Zaaken; doch vermits het maar een Voorloper was van
een ander van Zeevaart en Koophandel, geflooten den 17 February 1668»
zal ik my vergenoegen het laatfl:e hier in te voegen , 't welk netter en dui-

delyker , en daarom dienftiger tot myn oogmerk is.

Vermits 'er door den Zegen des Ahnagtigen Gods, tot laederzydfche veiligheid

der beide Partyen, Zoo wel als tot het gemeene JVelzyn des Chrijiendonis , een

eeiiixigduurend Traêtaat van Verdediginge gejlooten en getekend -was op den 23 dag

I i i i van
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ï)3« January laatjlkeden , tujjcben den Doorhichtigsten en Grootmagtigsten Vorji

Karel den /i^««, en de Hoog-Mogende Heeren Staaten-Genemal der Vereenigde
Nederlanden, met beding van aamnerkelyken Byfiand wederzydfch dnnr de bdde

Partyen malkander te doen , zoo wel te M'ater ah te Land: en vermits de gemelde-

Koning en Staaten op denzelfden dag, en door een ander Injlrument
,

gereedelyk'

traaden in een plechtig Traflaat en Verdrag tot bylegginge van de Gcjchillen hun-

ner Nabuuren , en tot herjiellinge van den Frede in Cbrijlenryk ,• zadanig dat 'er

mi niets tneer overig fchynt 't vielk eene Friendfehap en Ferbond, met eene gelyke

hegeerte vernieuivd , Z'^ude kunnen fiooren of breeken, 't en 23/ alleen zodanige

Gefchillen als hier naa zouden kunnen ontjlaan , en waar aan de bepaling van de

verfcheide forten en natuuren van Koopmanjcbappen , die twyffelacbtig en onzeker

zyn gebleeven, verderen groei zoude kunnen geeven. fVeshalven, op dat het moge

blaken met welke oprechligheid en troww de gemelde Koning en de gemelde Staaten

begeeren naa te komen en te onderhouden de Fricndfchap die onlangs tufjlhcn hen

gemaakt is ; hebben zy ten langen leften, tot luegneeminge van alle oorzank niet

alleen van oneenigheden en verdeeldheden maar ook van twijien en dfputi-tren , en

em dus den genen , ime zy zeuden 7nogen weezen , die meenen dat hun belang mede

brengt dat zy door nieuwe Beroerten den gemelden Frede Jtooren of verhreeken »

alle hoopc daar op af te fnyden , zich verdraagen over de volgende Artikels, die

aan vieêrkanten altoos waargenomen zullen worden als de maat en regel van Zee-

Zaaken , en als een wederzydfch Reglement van Koophandel , of ten minflen zoo

lang , tot dat, met gezamentlyke toeflemminge der beide Partyen , Commi/JariJJen

aangefield worden , en te famen komen om een uitvoeriger en volkomener TraStaat

te maaken aangaande deeze Zaaken, en de fVettten en Regels van Zeevaart en

Koophandel
;
gclyk by nader bevindinge voor V gemeene PFelzyn van beide Partyen

voordeeligst bevonden zal worden.

Hier ^^olgen de morzelde Artikelen.

A,_ ^LLE de Onderdaanen en Inwoonderen van Groot-Brittanje , zullen ift-

alle verzekertheid en vryheid vermogen te vaaren en te traficqueren in

alle Ryken , Landen ende Staaten die met Groot-Brittanje. in Vrede,

Vriendfchap of Neutraliteit zyn , of zuilen weezen, zonder dat ze in die

vryheid belet of verhinderd zullen werden door Schepen, Galeyen, Fre-

gatten, Barken of ander Vaartuig ter Zee , toebehoorende aan de gemelde

Heeren Staaten - Generaal en de voorfz Ryken, Landen ende Staaten of

eenige van dien , die zyn of zullen weezen in Vrede , Vriendfchap of

Neutraliteit met Groot-Brittanje.

I I.

De voorfchreeve vrye Vaart en Trafycq zal weezen van allerhande

foorten van Koopmanfchappen , met uitzonderinge van die van Contra-

baade.
1 1 L
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I I I.

Onder de foorten van Koopmanfchappen van Contrabande , verftaat

men alleen begreepen te zyn allerhaude Vuurwerken en andere daar coebe-

hoorende, als Kanon, Mufquetten, Mortieren, Petarden, Bomben,Gra-
naaden, Saufifen , Pekkranflen , Affuiten, Forquetten, Bandeliers, Bus-

kruit, Lonten, Salpeter, Kogels, Pieken, Degens, Stormhoeden, Hei-

metten , Curaflen, Hellebaarden, halve Pieken, Paerden, Zaaien, Hol-

fiers, Draagbanden en andere toeruftingen ten gebruike van den Oor-

log dienende, geheeten in 't Franfch, Jjjbrtijjement fervant h l'ufage de la

Cuerre.

I V.

Onder de voorfchreve foorten van Koopmanfchappen en zullen niet be-

greepen zyn Tarw, Kooren en andere Graanen, Erwten, Boonen, Oliën,

Wynen , Zout , nochte generalyk alle het geene behoort tot voedtzel en
onderhoud van het leeven , maar zullen vry blyven

,
gelyk alle andere

Koopmanfchappen en Waaren , in het voorgaande Artikel niet begree-

pen, en zal geoorloftzyn dezelve te vervoeren, zelfs naa VyandiykePlaat-

fen van de gemelde Heeren Staaten , uitgezonderd naa Steden en Plaatfea

die beleegert ,
geblocqueert of bezet zullen zyn,

V.

Tot uitvoeringe van het geene voorfchreeve is, zoo is 'er verdraagen,

dat dezelve zal gefchieden in manieren navolgende; te weeten, dat de

Schepen en Barken met de Koopmanfchappen van de Onderdaanen van
zyne Groot-Brittannifche Majefteit, gekomen zynde in eenige Havenen van
de gemelde Heeren Staaten , en willende van daar vertrekken naar de Ha-
venen van de voornoemde Vyanden, zullen alleenlyk gehouden weezen
te toonen haare Paspoorten aan de Officieren van de Havenen der gemelde

Heeren Staaten , van waar zy zullen vertrekken , inhoudende de fpecifica-
'

tie van de Laadinge haarer Schepen ,
geatteflcert en gemerkt met het

ordinaris Zegel en Handteken, en erkent by de Officieren van de Admi-
raliteit , ter Phatfe van waar zy eerft zullen zyn gevaaren , met verklaarin-

ge van de Plaatfe waar naar toe zy het gemunt hebben , alles in ordinarilTe

en gewoonlyke ferme: Na welke vertooninge van haare Paspoorten in de

voorzeide forme, en zullon zy in haare reizen niet gemolerteert nochte

onderzogt , opgehouden of verachtert mogen worden , onder wat pretext

het ook zoude mogen weezen.

V I.

Het zelfde zal ook werden achtervolgt ten reguarde van de Engelfche

Schepen en Barken, die zullen gaan naa eenige Reen van Landen onder de

I i i i 2 gehoor-
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gehoorzaamheid van de gemelde Heeren Staaten, zonder in de Havetien

te willen inloopen , of daar inloopende, zonder nochtans aldaar te willen

ontlaaden en haar lafl: breeken , welke Schepen ook niet zullen gehouden

zyn rekenfchap te geven van haar Cargaifoen , ten waare dat 'er vermoe-

den was dat ze aan Vyanden van de gemelde Heeren Staaten toevoerden

Koopmanfchappen van Contrabande
,
gelyk hiet vooren is gezegt.

V I I.

En in cas van zoodanig apparent vermoeden , zullen de gezeide Onder-

daanen van zyne Majefleit gehouden zyn in de Havenen te vertoonera

haare Paspoorten in de forme hier vooren gerpecificeert.

V I IL.

Dat indien ze waaren gekomen binnen de Reen, of ontmoet in volle

Zee, door eenige Schepen van de gemelde Heeren Staaten, of eenige par-

culiere Reeders ten Oorloge, zynde haare Onderdaanen , zoo zullen de

voorzeide Schepen der Vereenigde Nederlanden , tot voorkominge van

alle disordre, die van de Engelfche niet nader komen als tot op een Kanon-

fchoot, en zullen haar Boot of Sloepe vermogen te zenden aan Boord vaa

de Engelfche Schepen of Barken, en daar in doen gaan alleen twee of drie

Man, aan wie door den Schipper of Patroon van het Engelfche Schip,,

getoo'nt zullen werden de Paspoorten en Zeebrieven , in voegen hier voo-

ren gefpecificeert , naar het Formulier der voorfchreeve Zeebrieven' , het

welk op het einde van dit Traftaat zal werden geinfereert; uit welke Pas-

poorten en Zeebrieven niet alleen zal kunnen blyken van zyne Laadinge,

maar ook van de Plaatfe zyner wooninge en refidentie, en van den Naam
zoo wel van den Schipper of Patroon, als van het Schip zelfs, opdat men

door deeze twee middelea mag weeten of ze voeren Waaren van Contra-

bande, en ten vollen blyke zoo van de qualiteit van het voorfz. Schip, als

van den Schipper en Patroon van dien , aan welke Paspoorten en Zeebrie-

ven volkomen geloof en vertrouwen gegeeven zal moeten worden. En

ten einde men te beter mag kennen of ze goed zyn, en dat ze in geender-

hande manieren mogen werden vervalfcht en geconterfeit, zoo zullen 'er

" van wegen zyne gemelde Majelteit, en de gemelde Heeren Staaten-Gene--

raal werden gegeeven Merken en Contrezegels.

I X,

En in gevalle in de gezeide Engelfche Schepen en Barken, gedeflineert

naar de Havenen van de Vyanden der gemelde Heeren Staaten , door

de voorfchreve Middelen eenige zoodanige Koopmanfchappen en Waa-
ren gevonden werden, die hier boven voor Contrabande en verbo-

den, verklaart zyn , dezelve zullen ontlaaden , aangeflaagen en geconfis-

queert
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queert werden door die van de Admiraliteit in de Vereenigde Nederlan-

den , of andere competente Rechters , zonder dat daarom hcc Schip erv

Barke of andere vrye en geoorlofde Goederen, Koopmanfchappen en

Waaren, in hetzelve Schip gevonden, in eeniger manieren zullen mogen
werden aangeflaagcn en geconfifqucert.

X.

Daar-en-boven is noch geaccordeert en i'erdragen, dat alle het gcene

door de Onderdaanen van zyne Majefteic bevonden zal werden gelaaden

te zyn in een Schip van de Vyanden van de gemelde Heeren Staaten
,

fchoon het geen Koopmanfchappen van Contrabande zyn
,
geconfifqueert

zal w<;rden, met alle het geene in het voorfchreve Schip gevonden zal

zyn, niets uitgezonderdof gereferveerc; maar anderfints zal liber en vry

zyn alle het geene dat is en gevonden zal werden in de Schepen, toebe-

hoorende de Onderdaanen van den Koning van Groot- Briltanje, alhoewel

dat de Laadinge, of een gedeelte van dien, de Vyanden van de gemelda

Heeren Staaten toebehoorde, uitgezonderd de Koopmanfchappen van Con-

trabande, ten opzichte van dewelke men zich zal reguleeren naar het geene

in de voorgaande Artikelen is gedifponeert.

X L.

Alle de Onderdaanen en Inwoonders van de voorfz. Vereenigde Neder-
landen, zullen reciproquelyken genieten dezelve Rechten, Vryheeden en
exemptien in haar Trafycq en Commercie in de Havenen, Reen, Zeen,
en Landen van zyne gemelde Majefleit, en,'t gene hier vooren gezeidis, dat

de Onderdaanen van zyne Majefleit zullen genieten in die van de gemelde
Heeren Staaten, en in de openbaare Zee, moet verflaan worden; dat de
égaliteit in alle manieren aan de eene en de andere zyde réciproque zal

zyn, en zelfs zoo wanneer hier naa de gemelde Heeren Staaten in Vrede,
Vriendfchap en Neutraliteit met eenige Koningen, Princen en Staaten

waaren, die Vyanden mogten werden van zyneMaje'fteit, ieder van beid©

de Partyen gehouden zynde reciproquelyk te gebruiken dezelve conditierb

en reflriélien , uitgedrukt in de Artikelen van dit tegenwoordig Traélaat,

die zien op de l'rafycq en Commercie.

XII.

En omme te meerder te verzeekeren de Onderdaanen van de gemelde
Heeren Staaten , dat haar geen geweld altoos door de voorfz. Schepen
van Oorloge en werde gedaan , zoo zal men verbod doen aan alle do
Scheeps-Kapiteinen- van den Koning, en andere Onderdaanen van zyne
Majefieit, van haar in geenige zaaken altoos te molefteeren, noch te be-

fchadigen , op posne van geftraft te werden , en in haare Perfoonen ei)

I i ii Q Goe=-
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Goederen gehouden te zyn tot de behoorlyke reflitutie en vergoediog*

over de geledene en te lyden fchaden en incereflen.

XIII.

En ter dier oorzaake zullen hier namaals alle Kapiteinen, en die Schepen

ten Oorloge uitruilen, gehouden zyn ieder van hen voor haar vertrek,

goede en fuffifante cautie te (lellen voor de competente Rechters, ter fom-

me van vyftien duizent Ponden Touniois ofvyftien honderd ponden Ster-

ling, om een iegelyk van haar infoUdum of in het geheel te verantwoorden

de malverfatien die ze in haar courflen of op haare reizen zouden mogen
begaan, en voor de contraventien van haare Kapiteinen en Officieren,

tegens het tegenwoordig Tradlaac, en tegens de Ordonnantien en Ediften

vanzyne Majefleit, die.gepubliceert zullen werden in krachte en conform

de difpofitie van dien, op pccne van verval en nulliteit der voorfz. Com-
miflien en Verloven ; het geene insgelyks gepradlifeert zal werden by de

Onderdaanen van de gemelde Heeren Staaten.

XIV.

Indien het gebeurde dat een van de Engelfche Kapiteinen een Schip naa-

me, gelaaden met de voorfz. Waaren van Contrabande, als gezegd is, zoo

en zullen de voornoemde Kapiteinen niet vermogen eenige Koffers, Maa-

ien, Baaien, Bougetcen, Tonnen of andere Kaflen te openen , noch op te

breeken , dezelve te vervoeren , verkoopen , of verwiffelen en vervreemden

,

ten zy dat dezelve te Lande zyn gebragt in prefentie van de Rechters ter

Admiraliteit, en na dat door haar een Inventaris van de voorfz. Koopman-
fchappen, gevonden in de voornoemde Schepen, is gemaakt, ten waare

dat de Waaren van Contrabande, niet maakende als een gedeelte van de

Laadinge, den Schipper of Patroon van hetSchipgoed vonden toeflond de-

zelve aan den voornoemden Kapitein over te geeven, om zyne reize te ver-

vorderen, in welken gevalle de voornoemden Schipper of Patroon in geen-

derhande manieren zal kunnen werden belet zyn weg en voorgenomen

j^eize te vervolgen.

X V.

Zyne Majefleit begeerende dat de Onderdaanen van de gemelde Heeren

Staaten -Generaal, in alle Landen onder zyne gehoorzaamheid, zoo favo-

rabelyk zullen werden getrafteert als zyne eigene Onderdaanen , zal alle

noodigc orders (lellen, om te maaken dat alle Gewysden en VonnifTen

.over Pryzen in Zee genomen, in alle rechtmaatigheid en billykheid wer-

den gegeeven door Perfoonen die niet fufpcèl noch geintereileert zyn in

de zaake daar queftie over is ; en zyne Majefleit zal precife en efScacieufe

<Qrders geeven , ten einde dat alleVonniflen, Gewysden en Ordres van
de



EN ZEEVAART. X. IIoofdst. 623

de Jiiftitie, aireede gegeeven en noch te geeven, iiaa haare forme prompt

en behoorlyk werdi;n geëxecuteerc.

XVI.

En zoo wanneer als de AmbafTadcurs van de gemelde Heereh Staaten-

Generaal, of iemant anders van haare pubhcque Minifiers, aan het Hof
van zvne Majefleic zynde, klagcen zuil n doen over de Vonniiïen die der

zullen zyn geweezen ; zoo zal zyne Majefteit dezelve VonnifTen in zynen

Raadc doen revideeren of overzien, om te examineeren of de ordres en

precautien in het tegenwoordig 'I'raftaat vervat, zullen gevolgt en nage-

komen zyn ; en omme ook na redtlykheid daar inne te voorzien, zal het

zelve ten langften binnen den tyd van drie Maanden gefchieden , en des

-

niet tegenftaande en zullen noch voor het eerfle Vonnis, nochte naa het

zelve (geduurende de revifie) de Goederen en Effeélen die gereclameerc

zullen weezen, niet mogen werden verkoft noch ontlaaden, als met con-

fent van de geinterefTeerde Partyen , tot voorkominge van 't verderf der

voorfchreeve Koopmanfchappen.

XVII.

Als 'er Proces in de eerfte of tweede inftantie zal zyn ontdaan, tuflcheii

die Pryzen in Zee hebben genomen, en de GeincerelTeerden in dezeive,

en dat die GeinterefTeerden een favorabel Vonnis of Gevvysde komen te

obtineeren , zoo zal het voorfz. Vonnis of Gewysde zyn executie hebben
onder cautie, niet tegenftaande appel van die geene die de Pryze heeft ge-

nomen, maar zulks niet ter contrarie: En het geene in dit en in de voor-

gaande Artikelen is gezeid , om de Onderdaanen van de Vereenigde Pro-

vinciën, goed en kort recht te doen krygen over de Pryzen by de On-
derdaanen van zyne Majelieit in Zee genomen , zal ook verftaan en ge-

praftifeert werden by de Hei;ren Staaten- Generaal, ten reguarde van de

Pryzen, door haare Onderdaanen genomen van die van zyne Majefteit.

X V I 1 I.

Doch vermits het dienftige en ondienftige der dingen en accorden niet

te ontdekken is 't en zy in 't vervolg van tyden , en door waarneemingen
getrokken uit wedcrzydfche ondervindinge, is daarom beftemd tufTchen

den gemelden Koning van Groot -Brittanje en de gemelde Heeren Staaten

der Fereenigde Nederlanden , dat te eeniger tyd hier naa, als de beide Par-

tyen het dienftig zullen oordeelen, zekere CommifTariflèn , by elke Party

iiï 't byzonder verkoozen, met gemeene toeftemminge van beide, zullen te

famenkomen , welke zullen arbeiden en zich bevlytigen om aan te vullen

al wat in de voorgemelde Artikels bevonden zal worden te gebreeken , om
se. veranderen of. te bepaalen alles wat niet gemaakkelyk en dienftig voor

beide



CU TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL

beide zal zyn, en om een verder Traftaat raakende deeze Zaaken ei^

alle andere de Rechten der Zeevaart betreffende , tot volkomenheid te

brengen.

X I X.

Alle deeze overkomingen , en alles wat daar in vervat is , zal beveftigd

en bekrachtigd voorden door den gameiden Koning van Groot-Brhtanje en

de Staaten- Generaal der rereenigde Provinciën door opene Brieven van beide

Partyen
,

gezegeld met hun Groot Zegel in behoorlyke en authentique

forme , binnen vier weeken naaflvolgende , of vroeger zoo 't gefchieden

kan ; de wederzydfche Inflrumenten zullen door elke Party uicgewifleld

worden binnen den voorgemelden tyd.

(L.S. ) Georgius Fleinmingb. (L.S. ) HoUes.

(L. S.) Crijlophorus Delphicui in Dhona. (L.S.) Henrims Coventry.

Hier volgt het Formulier waar van gefproken is in 't achtfle Artikel,

Formulier van een Certificaat dat gegeeven moet ivorden

door de genen die het gemeene bewind ^'an de u4dmi-

raJiteit van England hebben , aan de Schepen en Vaar-

tuigen die derivaart uitloopen , volgens het acbtjle Artikel

des tegenivoordigen Tradaats.

Wy Hoog-Admiraal van England, aan alle de

genen die deeze zullen zien , doen te weeten , dat wy verlof en confent

hébben gegeeven aan Schipper, voerende het Schip ge-

naamd van de Stad van groot Laften,

of daar ontrent, tegenwoordig in de Haven en Reede van en

gelaaden met om te gaan naar naadat zyn Schip zal

zyn gevificeerd , zal hy voor zyn vertrek een eed doen voor de Officieren

van de Admiraliteit, dat het Schip aan een of meer Onderdaanen van zyne

Majefteit behoort , waar van de A6le hier onder zal worden gefield , als

mede dat hy zal nakomen en doen nakomen door zyne Reders de Ordon-

naniiën en Reglementen op de Zeevaart , en zal ter Griffie laaten de Rol-

le getekend en beëdigd, inhoudende de Naamen en Bynaamen , de Ge-

boorte en Woonplaatfen van de Manfchap die hy aan boord heeft, en

van alle en een iegelyk die met hem t' Scheep zullen gaan , welke hy

niet aan boord zal mogen neemen zonder weeten en verlof van de Officie-

ren der Admiraliteit, en zal in ieder Haven daar hy met zyn Schip zal in-

komen , aan de Officieren en Rechters van de Zee-Zaaken dat verlof ver-

toonen , en hun getrouw verflag doen van 't gene geduurende zyne Reize

zal
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zal zyn gedaan en gefchied; en zal de Wimpels, Wapens en Vlagge van

zyne Majefleic geduurende zyne gantfche Reize voeren. In oirkonde

hebben wy deeze tegenwoordige getekend en 'er hec Cachet van ons Wa-
pen op doen zetten , en door onzen Secretaris van de Zee - Zaaken doen

contraiigneeren. Den dag van een duizend zes hon-

derd

Getekend En onderaan

door En gezegeld met het

Cachet van het Wapen van gemelden
Hoog -Admiraal.

Formulier van de A^e van den Eed.

Wy van de Admiraliteit van certificeeren

<dat Schipper van het Schip in het voorfz. Pafpoort ge-

noemd , heeft gedaan den Eed daar inne vermeld. Gedaan den dag

van duizend zes honderd ....

Ander Formulier van Brieven , dewelke gegeeven zullen wer-

den door de Steden en Zeehavens der Vereenigde Provin-

ciën^ aan de Schepen dewelke daar uit zullen vaaren, voU

gens den Artikel boven gemeld.

Aller Doorluchtigde , Doorluchtigfte , Grootmagtigfte , Wel -Edele,

Ere;itfefte , Achtbaare, Wyze, Voorzienige Heeren, Keizers, Konin-

gen, Republicqaen, Princen, Vorften, Hertogen, Graaven, Baronnen,
Heeren, Burgemeeflers , Schepenen, Raaden, mitsgaders Rechters,

Officieren, Jufticieren en Regenten aller goede Steden en Plaatfen, het

zy Geeflelyke of Waereldlyke, die deeze tegenwoordige zullen zien of
hooien leezen , Doen Wy Burgemeeflers en Regeerders der Stad

weten , dat Schipper van ( voor Ons compa-
reerendc) by folemneeien eede verklaart heeft, dat het Schip genaamd

groot omtrent Laften, het welk hy altans voert

in deeze Geünieerde Provinciën t'huis behoort: Zoo waarlyk moejl hem Godt

Almachtig belpen : En want wy den voorfz. Schipper gaerne gevorderd
zaagen in zyne rechtvaerdige Zaaken ; zoo is Ons verzoek aan allen voor-

noemd, en ieder in 'tbyzonder, daar de voornoemde Schipper met zyh
Schip en ingelaaden Goederen komen zal , dat dezelve gelieven den voor-

noemden Schipper goedelyken te ontvangen, en behoorlyk te trafteeren;

gedoogende hem, op zynegevvoonlyke Tollen en Ongelden, in 't voor- en

voorby vaaren. Havens, Stroomen en Gebied te paffeeren, vaaren en

frequenteeren omme zyne Negotie te doen, daar, en zoo hy te raade vin-

K k k k den
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den zal, het welk Wy gaerne willen verfchuldigen. Des t'oirkonde dee-

zer Steden Zegel ter oorzaake hier aanhangende , den

In oirkonde en ter beveftiginge van alles en elk gedeelte daar van , Wy
de CommiflarilTen van zyne gemelde Majefteic de Koning van Groot- Brit-

tanje en de gemelde Heeren Staaten- Generaat, daar genoegfaam toe ge-

volmagtigd zynde , hebben deeze Inzettingen getekend en gezegeld met
ons Cachet. In den Hage den 17 February löóJi.

De Gellicwn, G. Hookk.

B. van J/peren. V. Unckel.

Johan de IVitt. T. van IJfelmuiden.

Van Crommon, L. P. van Starckenburg.

ARTIKEL. XII.

TRACTAAT van MARINE,
Tuffihefi den Boorluchtigsten en Grootmagtigsten Vorfi en

Heere Karel den ƒZ'^*", door Gods genade Koning van Eng-

land , Schotland , Vrankryk en Ierland , Befchermer des

Geloofs, enz. en de Hoog-Mog. Heeren Staaten der Ver-

eenigde Nederlanden, om te Water en te Lande onder"

houden te worden in alle en een ieder gedeelte de geheele

Waereld. Gejlooten te Londen den eerjlen December 1 674..

O. S.

I.

jr\^LLE en een iegelyk der Onderdaanen van hoogflgemelde Doorluch-

tigfte en Grootmagtigfte Heer den Koning van Groot - Brittanjen zal het

vry liaan en geoorloft weezen , met alle vryheid en zeekerheid te vaaren

,

handelen en allerley Koopmanfchap te dryven in alle Koningkryken , Land-

fchappen en Staaten , welke in Vrede , Vriendfchap en Neutraliteit zyn

,

of hier naa zullen komen met den hoogffcgedagten Koning, zoo dat ze,

noch door geweld van Soldaaten , nog door Oork)gfchepen , of eeniger-

hande flagvan Vaartuigen, het zy den Hoog-Mog. Heeren Staaten - Gene-

Taal voornoemd , het zy haaren Onderdaanen toebehoorende , ter occafie of

onder pretext van eenige hoftiliteit of tweedragt, welke tuflchen de voor-

gemelde Heeren Staaten - Generaal en Princen en Volkeren, wie ze ook

zouden mogen zyn , in Vrede en Neutraliteit met den voornoemden Heer

ICöning zynde 3 of nu is ontftaan, of naa deezen mogt komen te ontftaan,

in .^
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in haare Navigatie of Commercie eenigfints verhinderd of gemolefleert

zullen worden; van gelyken zal het allen en een iegelyk der ünderdaanen

van de Hoog-Mog. Heeren Staaten - Generaal der Vereenigde Nederlan-

den vry ftaan en geoorloft weezen , met alle vryheid en zekerheid te vaa-

ren, handelen, en alle Koopmanfchap te dryven in alle Koningkryken

,

Landfchappen en Staaten, welke in Vrede, Vriendfchap en Nevtraliteic

zyn , of hier naa zullen komen met de hoogftgedagce Heeren Staaten - Ge-

neraal , zoo dat ze noch door geweld van Soldaaten, noch door Oorlog-

fchepen, of eenigerhande flag van Vaartuigen, het zy den Doorluchtig-

flen, Hoogmagtigften Koning voornoemd, het zy zyn Onderdaanen toe-

behoorende, ter occafie of onder pretext van eenige hofliliteit of twee-

dragt , welke tulTchen den voorgemelden Doorluchtigflen Koning , en

Princen en Volkeren , wie ze ook zouden mogen zyn , in Vrede en Neu-
traliteit met de voornoemde Heeren Staaten-Generaal zynde, of nu is ont-

ftaan , of na deeze mogte komen te ontftaan , in haare Navigatie of Com-
mercie eenigfints verhinderd of gemolefteert zullen worden.

I I.

Deeze vryheid van Vaart en Handel zal in geene foort van Koopman-
fchap indragt lyden, ter occafie of oorzaak van eenigen- Oorlog, maar
zal zich uitbreiden tot alle Waaren , die ooit in Vrede zullen werden ge-

voert, behalven alleen tot die Waaren, die in het naafte Artikel volgen,

en met naam van Contrabande werden uitgedrukt.

i I I.

Onder den naam van Contrabande of verbooden Waaren worden alleen-

lyk begreepen Wapenen , Gefchut met zyn Vuurwerken , en andere din-

gen daar toe behoorende , Granaten, Bnspoeder, Lonten, Kogels, Pie-

ken, Zwaarden, Lanflen, Spieffen, Hellebaarden, Kanon, Mortieren,
Petarden, Stinkpotten, Forquetfl:okken , Bandeliers, Salpeter, Roers,
Musgiietkogcis, Casquetten, Helmen, Harnaflen, Ciiraffen, en diergely-

ke foort van Wapentuig, Soldaaten , Paerden en alles wat tot het toerus-

ten van Paerden noodig is, Holfters Draagbanden, en allerlei ander Krygs-

gereedfchap.

IV.

Onder de verbooden Goederen zullen deeze volgende Waaren geeilfints

werden gereekent; te weten, alle roor::en van Lakenen, en alle andere

Wolle, Linne, Zyde of Katoene Manufadturen , van wat foorte die ook
zouden mogen weezen , voorts allerlei flag van Kleedingen, met het gee-

ne daar zy van worden gemaakt, Goud en Zilver, zoo gemunt als on-

gemunt, Tin, Yzer, Loot, Koper, Kooien, Tarw, Garft, en aller-

Kkkk 2 hande
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hande foort van Koren of Graan , Tabak , als mede allerlei foort van
Speceryen

,
gezouten en gerookt Vleefch

, gezouten en gedroogde Vifch

,

Kaas, Booter, Bier, Olie, Wyn , Suiker, en allerlei foort van Zout^
ook generaalyk alle Provifien , welke tot Spyze der Menfcljen en onder-

houd des leevens van nooden zyn, voorts allerlei flag van Katoen, Hen-
nip, Vlas en Pik, Kabels, Zeilen en Ankers, ook Maften, Planken,

Deelen en Balken van allerhande Boomen , ook alle andere dingen om
Schepen van te bouwen en te repareeren , zullen mede onder vrye Waa-
ien gereekent worden allerhande andere Waaren, die in het naafivoor-

gaande Artikel niet en zyn begreepen , zoo dat ze van de Ondcrdaanen van
hoogflgedagte Majefleit ook in die Plaatfen, met dewelke de Heeren
Staaten in vyandfchap zyn , zoo ook wederom van de Onderdaanen der

Heeren Staaten in de Plaatfen, welke den Vyanden des Heeren Konings
onderworpen zyn, vryelyk overgevoerd en ingebragt mogen worden, uit-

genomen alleen die Steden en Plaatfen, welke beleegert, omringt of bezet

zyn , in het Franfch blocquées ou invejlicu

En op dat naa deezen alle queftien en difputen ten wederzyden te Waa-
ter en te Lande mogen celTeeren, en uit de weg gelegd worden, zoo is;

men overeengekomen, dat de Schepen en Vaartuigen van allerlei foorte,

de Onderdaanen van den meer-hoogfhgedagten Heer Koning toebehooren-

de, welke eenige Reede of Haven van de Heeren Staaten ingeloopen zyn ,.

of inloopen zullen , en elders anders heen willen , alleenlyk haare Zeebrie-

ven , welkers Formulier hier onder gevoegd wordt, aan de Officieren

,

zich in die Haven onthoudende; of indien het mogte gebeuren, dat eeni-

ge Convoyers van de Heeren Staaten, of andere Schepen, op koflen van
Particulieren ten Oorloge toegeruft, zich aldaar onthielden, aan haar Op-
perhoofden gehouden zyn te vertoonen , en zal van dezelve onder dat

pretext geen Geld of eenig ander Goed mogen werden afgevorderd ; maar
zoo het gebeurde, dat in volle Zee, of in eenige Plaatfen, welke niet

behooren onder het Gebied der Heeren Staaten, de Oorlogfchepen der

Heeren Staaten, of de Schepen van Particuliere Commiliie- Vaarders,

eenig Schip ontmoeten , de Onderdaanen van den Heere Koning van
Groot-Brhtanjen toebehoorende, zoo zullen de gezcide Schepen der Heeren
Staaten, of van haare Onderdaanen, op een bequaame diliantie daar van

afblyven , en alleen de Boot uitzetten , en het zal haar geoorloft zyn alleen

met twee of drie Mannen in de Schepen of Vaartuigen van zyne Maje-

ileits Onderdaanen over te treeden , op dat haar van de Opperhoofden
van zoodanig een Schip, zyne Majefleits Onderdaanen toebehoorende,

Zeebrieven van den eigendom derzelve (naa het Formulier hier onder be-

fchreeven) vertoont worden; deeze Zeebrieven vertoont zynde, zal het

Schip, dezelve vertoont hebbende , een vryen doortogt hebben , en men'

laJ hetzelve geenQnfjs eenige moeyelykheid aandoen, doorzoeken, ophou-
den j
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den, of dwingen dat het van zyn voorgenoomen cours afwende, en zullen

alle Onderdaanen der Heeren Staaten dezelve vrjheid en immuniceic in

alles genieten , op het vertoonen haarer Zeebrieven, ingcltcU naa 't Foi-

lier op 't einde van dit Trailaat voorgefchreeven.

V I.

Indien eenig Schip of Vaartuig , den Engelfche of andere Onderdaanen

van zyne Koningklyke Majefleit toebehoorende, doch zeilende naar een

Haven , met de Heeren Staaten in vyandfchap zynde , of ook ter contrarie

eenig Schip der Vereenigde Provinciën, of andere Onderdaanen van de

Heeren Staaten toekomende, vaarende naar zekere Haven, ftaande onder

de Vyanden van hoogdgedagte zyne Koningklyke Majefteit, in zyn rtize

wordt ontmoet, zoo zal dat Schip niet alleen vertoonen zync Zeebrieven,

waarvan het, volgens het Formulier, hier onder voorfz. , moet weezen
voorzien, maar ook zyne Paspoorten , uitdrukkende de Lyften der Goe-
deren die het inheeft, van de Commifen op de Convoy in de Haven daar

het uitgevaaren is naa de gewoonelyke forme gegeeven , waar uit men
onderkennen kan, of het met eenige Waaren, welke in het derde Arti-

kel van dit 'l'raólaat verbooden zyn, is gelaaden.

V I r.

Indien door het vertoonen der Paspoorten , uitdrukkende de Lyflen der
ingelaaden Goederen , van de voorfchreeve Commifen in de Haven , daar

het Schip uitgevaaren is, naarde gewoonlyke forme gegeeven, over welke
vertooninge hier vooren is verdragen, de andere Partye bevint eenige;

foorten van Waaren, welke, in het derde Artikel van dit Traftaat, voor
Contrabande of verboden verklaart worden, gedeftmeert te zyn naa de Ha-
ven, onder de gehoorzaamheid van des anders Vyanden ftaande, zoo zal

het ongeoorloft zyn de Luiken van het Schip, in het welke men hetzelve

komt te vinden, het zy het aan de Onderdaanen van den Heere Koning,
of aan de Onderzaaten van de Heeren Staaten behoorende, te ontOuiien Kis-

ten , Doozen , Pakken of Vaaten in hetzelve te openen, of in. ftukken te

breeken, of zelfs het minfte deel der zelve Waaren weg te nemen, ten

zy eerft de Laadinge in prefentie der Oificieren ter Admiraliteit op het
Land geloft, en op een Inventaris gefteld zy; nochtans zal men dezelve

geenfints mogen verkoopen , verruilen , of op f enigerhande manier ver-

vreemden, ten zy dat 'er eerft wettig en behoorlyk regens dezelve verboo-
dene Goederen geprocedeert zy,. en dat de refpeélive Admiraliteiten de-

zelve by vonnifle hebben geconfifqueert , zullende altyd vry verklaart wor-
den , zoo welhet Schip als de andere Waaren, die daar in gevonden zyn.

welke volgens dit l'raftaat vry moeten worden gekeurd, op dat ze niet len

zaake van de gepretendeerde befmetting der verbaoaen Waaren aangehou-

den j en voor wettige prys gecunnfquecrt en worden;, edog indien niet de.

K k kk 3.
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geheele, maar alleenlyk een gedeelte van de Laadinge uit verbooden Goe-
deren en Waaren van Contrabande beftaat, en de Schipper of Opper-

hoofd van het Schip zich wilhg en bereid toont, dezelve aan den geenen,

die hem aangehaald heeft, over te leveren, zoo zal in zulk een geval de

Neemer het zelve Schip niet mogen dwingen om te zeilen naar een Haven
die hem geleegen leit, maar daatelyk ontflaaa, en op geenderhande ma-
niere beletten dat het zyn voorgenomen reize vry en onverhinderd ver-

volge.

V III.

Voorts Is 'er veraccordeert, dat al wat 'er van de Onderdaanen van zy-

ne Koningklyke Majeftcit bevonden zal worden gelaaden te zyn in een

Schip, hoedanig het ook zy, toebehoorende den Vyanden van de Heeren
Staaten, fchoon het niet en zy van de foorte der verbooden Goederen, dat

hetzelve geheclyk zal kunnen werden geconfisqueert: Dog daar-en-tegen

zal vry en vrank gehouden worden alles wat bevonden zal worden gelaaden

te zyn in Schepen , toebehoorende den Onderdaanen van zyne Koningklyke

Majefteit, of fchoon de geheele Laadinge, of een gedeelte van dezelve,

den Vyanden van de Heeren Staaten in vollen eigendom toequam, uitge-

zonderd de Contrabande Waaren, welke achterhaald zynde, zal alles naa

den zin en het voorfchrift der voorgaande Artikelen v/erden gereguleert:

Op gelyke maniere zal ook alles wat 'er bevonden wordt van de Onder-

daanen van de Heeren Staaten gelaaden zyn in eenig Schip , toebehooren-

de den Vyanden van zyne Koningklyke Majefteit, fchoon het van de foor-

te der verbooden Waaren niet en zy, worden geconfifqueert ; daar-en-

tegens al wat 'er bevonden zal worden gelaaden te zyn in Schepen , den

Onderdaanen van de Heeren Staaten toebehoorende, het zelve zal vry en

vrank worden gehouden, of fchoon de geheele Laadinge, of een gedeelte

van dezelve , de Vyanden van zyne Koningklyke Majefteit in vollen eigen-

dom toequam, uitgezonderd de Contrabande Waaren , welke achterhaald

zynde, zal alles naa den zin en het voorfchrift der voorgaande Artikelen

werden gereguleert; en op dat de eene partye, in Vrede zynde, op het

onvoorziens geen fchade toegebragt en worde , als de andere by geval in

een Oorig vervalt, zoo is verdragen en overeengekomen, dat een Schip,

den Vyanden van een van beide de Partyen toebehoorende, en gelaaden

met Goederen, den Onderdaanen van de andere zyde toekomende, nieten

zal maaken, dat dezelve ter zaake van de prefente befmettinge de confis-

catie fubje6l zyn voorde expiratie der tyden en dagen die hier beneeden zyn

uitgedrukt, naa de denunciatie of declaratie van den Oorlog; naamentlyk,

zoo wanneer de Goederen ingelaaden zyi) in eenige Havens of Plaatfen tus-

vfchen de bepaalinge of Plaats die the Soundinghs genaamt wordt, en debepaa-

linge die Naz word geheeten in Noowegen, binnen den tydvan zes weekenna
zoodanige verklaaringe, van twee Maanden tuflchen de gezeide bepaalinge

.the Soundinghs en de Stad Taiigcr, van tien weeken in de Middelandfche Zee ^

of binnen den tyd acht Maanden in alle andere Plaatfen van de Waereld, de

Goede-
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Goederen dan van de Onderzaaten van zyne Koningklyke Majeflieit in^

allerhande Schepen of Vaartuigen van iemand, die Vyand zy van de Hce-
ren Staaten, genomen of achternaald zynde, zal men onder zulk een pre-

text of voorwendzel niet mogen confifqueren, maar zy zullen zonder uit-

flel den Eigenaars worden gereftitueert, ten zy dat zy zyn gelaaden na het

uitgaan van den tyd der gezeide termynen; zoo nochtans, dat het daar

naa niet geoorloft zal zyn de voornoemde Goederen , die Contrabande
genoemt worden, en te dier oorzaake geen confifcatie fubjeél zyn, naa

Vyandlyke Havens te voeren: Ook zullen aan de andere zyde geene Goe-
deren der Oaderdaanen van de Heeren Staaten , in eenig Schip of Vaar-

tuig, toebehoorende den Vyanden van zyne Koningklyke Majefteit, ge-

nomen of aangehaald zynde, onder zoodanig pretext mogen werden ge-

confisqueert , maar zullen zonder uitftel den Eigenaars weder ter hand
worden geftelt , ten zy dat ze ingeJaaden zyn naa het uitgaan van de ge-

zeide termynen en dagen ; zoo nochtans , dat het haar daar naa niet ge-

oorloft zal weezen de voornoemde Goederen, die Contrabande genoemt
worden, en te dier oorzaake de confiscatie fubjeft zyn, naa Vyandlyke
Havens te voeren.

IX.

Op dat voor de veiligheid der Onderdaanen van zyne Majefteit en
de voornoemde Staaten overvloediger worde gezorgd , ten einde haar geen
ongelyk, noch door Schepen van Oorloge of andere, tot koflen van Par-

ticulieren ten Oorlog uitgeruft, en worde aangedaan, zoo zal men ver-

bieden aan alle Kapiteinen , zoo wel van zyne Majefteit als van de gezei-

de Heeren Staaten en alle haare Onderdaanen , die op hun eigen koften

Schepen mogten komen uitte reeden, als mede aan de v/ederzydfche Ge-
oétroyeerde Compagnien , de andere Partye ee»ig ongelyk of fchade aan
te doen , en inden ze dit mogte komen te overtreeden , zoo zullen zy
worden geftraft, en daar-en-boven noch verbonden weezen de fchade met:

den aanvang van dien en de interefle door reparatie en reftitutie, onder
verband van haare Perfoonen en Goederen, te vergoeden.

X.

Ten dien einde zullen alle Opperhoofden van Schepen , die op koflen

¥an Particulieren ten Oorlog worden uitgeruft, eer dat ze haare befchei-

den en fpeciaale Commiffien ontvangen
,
gehouden zyn tot goede en fuffi-

fante Borgen te ftellen Luiden die van vermogen zyn om te betaalen , en

in zoodanig een Schip part noch deel hebben , en zulks voor haar compe-
tenten Rechter, ter fomme van een duizend vyf honderd Ponden Ster-

lings, of zeftien duizend vyf honderd Guldens, maar wanneer het Schip

over de honderd en vyftig Man voert , ter fomme van drie duizend Pon- •

den Sterlings, of drie -en -dertig duizend Guldens, dat zy zullen te faa-

men, en elk een vooralle, volkomen vergoedinge doen van alle fchade

ea:
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en ongelyk, die zy in haare reize, zoo wel Officieren als die onder haar

flaan , zullen doen tegen die tegenwoordig of eenig ander Traftaat tus-

fchen zyne Majefleit en hoog-gemelde Staaten, op poene van revocatie,

en caflatie van haare Commitlien en Befcheiden , in welke altyd inge-

voegd zal werden, dat 'er zodanige Borgtogc, als voorzegd is, van haar

is geffceld, daar-en-boven is 'er bellooten, dat ook het Schip zelfs gehou-

den zal weegen fatisfaöie te geeven voor de fchade en ongelyk die ze heb-

ben aangedaan.

XI.

Zyne Majefleit en gezeide Staaten geneegen zynde elkanders Onderdaa-

aen in alle haare refpeótive Landen te bejegenen met dezelve gunfle, als

haar eigen, zullen noodige en precife ordres ffcellen, dat 'er regc over de

genoomen Pryzen geadminillreert worde, naa den regel van recht en bil-

lykheid, door Rechters die buiten alle fufpicie zyn, en die in de zaake,

welke in gefchil is, geenOnts zyn geinterelTeert; ook zuilen zyne Majefleit

en gezeide Staaten flrikte lalt en ordre geeven, dat alle Vonniflen, airee-

de gegeeven, en noch te geeven fnaar haar teneur en inhoude) behoor-

Jyk ter execntie gefield zullen worden, en eiFeÊt forteeren.

X I L

Zoo wanneer de Ambafladeurs der gezeide Heeren Staaten, en andere

Minifiers, met publicque authoriteit voorzien, aan het Hof van zyne

Doorluchtigfle Majefleit van Groot - Brhtanjen zich onthoudende, zullen

klaagen over de onhiliykheid der VonnilTen, welke gevelt mogten zyn,

zoo zal zyne Majefleit bezorgen , dat dezelve in zyn Raad gerevideert,

en ter examen gebragt worden, op dat blyke of de ordres en cauteelen,

in dit Traélaat voorfchreeven , onderhouden zyn, en haar behoorlyk efFetl

bekomen hebben, en zal ook zorge draagen, dat daar in ten volle voor-

zien worde, en dat ieder die klaagt, binnen den ryd van drie Maanden
recht gedaan zal worden; en wederom als de Ambafladeurs en andere Mini-

llers van zyne Majefleit, met publicque authoriteit voorzien, zich ont-

houdende by de Staaten - Generaal , over de onbillykheid der VonnifTen

klaagen , zoo zullen de gezeide Staaten in de Vergaderinge der Staaten-

Generaaal bezorgen, dat de revifie der zelve gefchiede, op dat blyke of

de ordres en cauteelen in dit Tradlaat voorfchreeven onderhouden zyn,

en haar behoorlyk effeft hebben bekomen; ook zullen ze bezorgen, dat

in deeze zaak ten vollen voorzien worde, en dat een ieder die klagtjg is,

binnen den tyd van drie Maanden recht gedaan worde; het zal evenwel

geenfints geoorloft zyn vooraf, naa de gemelde Sententie , de revifie van

een van beide de Partyen noch niet afgedaan zynde, de Goederen die in

queflie zyn te verkoopen of te ontlaaden, ten zy mee toeflemminge van

die geene die daar by geinterefleert zyn.

XIII.



EN ZEEVAART. X. Hoo?dst. ^33

XIII.

Proces gemoveert zynde tuflchen die geene , welke Pryzen hebben ge-

romen ter eener , en de Reclaraancen van dezelve ter anderer zyde, en een
Sententie of Vonnifle gevelt zynde tot voordeel van de Reclamanten , zoo
zal dezelve Sententie of Vonnifle onder Borgtogte ter executie worden
gefield , niet tegenflaande het appel van den Neemer voor den hoogftea
Hechter , het welk geen plaats zal hebben als de Sententie geweezen zal

^yn tegens de Reclamanten.

XIV.

En alzoo de Schippers der Koopvaardy-Schepen, als mede de Matroo-
•zen en Paflagiers dikwils veel ovcrlafl en batjarifche wreedheid moe-
ten uitftaan , als ze in handen van andere , ten tyde van Oorlog op Buic
vaurende, komen te vervallen, en dat de Neemers met een onmenichely-
ke manier op haar woeden , om haar af te perflen zoodanigen confeffie

,

alszy willen dat ze doen; zoo is men overeengekomen, dat, zoo wel zyne
Koningkiyke MajclKir, als de Heeren Staaten- Generaal, zoodanige on-
menfchelyke boosheden met zeer fcherpe Wetten zullen verbieden , en
200 meenige als zy met wettige blyken zullen bevonden hebben aan zooda-
ge feiten fchuldig te zyn, zullen ze met behoorlyke en rechtvaerdige flraf-

fen, die genoegfaam zyn om fchrik aan te jaagen, kaftyden, en dat ze
alle Schippers van Schepen en Officieren , welke bevonden zullen werden
zoodanige booze feiten begaan te hebben , het zy dat ze zelfs daar aan
handtdaadig zyn, of andere daar toe aangeftookt, of ook dezelve, als ze

gepleegt wierden, door' de vingeren gezien hebben, boven de andere
ftrafFen, welke naa den eifch van haar delift haar zullen worden aange-
daan , van haar Ampt zullen afzetten ; ook zal ieder Schip , ten Pryze
weggevoert, waar van de Bootsgezellen of Paflagiers de torture hebben
-uitgedaan, terflond los gelaaten worden, en zal van alle verder onder-
zoek en eifch, zoo in als buiten rechten, met haare geheele Laading wor-
den ontOaagen.

X V.

Voorts is overeengekomen, dat gelyke zwaare ftrafFen zullen worden
gefield legens die geene , die tegens den inhoud van het een-en-twintig-

ile Artikel van het Bredafche Vredens - Traélaat van de Vyanden Com-
miflien neemen, om de Schepen der Vrienden leberooven, waar tegens

in het voornoemde Artikel verbod gedaan is.

XVI.

Eindelyk is verdragen en beflooten, dat dit tegenwoordige Traftaat,

L 1 1 1 met
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met alles wat daar in vervat is ( zoo haafl: mogelyk ) van wederzyden zal

worden geratificeert en bevefligd , en dat de Ratificatien daar op gedaan

,

binnen twee Maanden na dato deezes wederzydfch en behoorlyk van Par-

tyen zullen worden uitgewifleld ; voorts zal het genoemde Ïra6laat binnen

den tyd van een Maand naa zoodanige uitwiflelinge der Ratificatien in

behoorlyke en authentique formen worden overgeleverd , zoo van de eene

zyde aan den Gouverneur der Engelfcbe Maatfchappyen, op Ooft- Indien

en Africa Koophandel dryvende, als van de andere zyde aan de Bewind-

hebbers der Nederlandfche Maatfchappyen , van gelyken in Ooft- en Weft-
Indiën handelende, en zal zoo wel van hoogftgemelde zyne Koningklyke

Majefteit, als van de voornoemde Heeren Staaten, met de eerfte gele-

gentheid aan de refpeèlive Gouverneurs en Opperfte van haar Coloniën

en Plaatfen, in ieder gedeelte des Aardbodens, buiten Europa geleegen,

worden verzonden , ten dien einde dat het van haare en van alle andere

binnen haare Heerfchappyen en onder haare magt refpeflivelyk woonen-

de, zeer naauw onderhouden en vervuld mag worden.

Formulier van Zee -Brieven^ te verzoeken en te verkenen

by den Heer Opper - Admiraal ^ of die geene ivelke de

Jurisdidie der "Zee-zaaken met V ordinaris Recht is aan-

bevolen^ "'t zy de Schout of andere Hooge Magiftraat , de

Commiffariffen of andere Principaalen en Officieren der

Tolhuizen, in haare refpedive Havens en Plaatfen onder

zyne Majejleits Domeynen gelegen, voor alle Schepen en

Vaartuigen, van daar zeilende, volgens de difpofitie van
bet Fyfde Artikel deezes Tradaats.

ALLEN den geeneri die deezen zal worden vertoont , Salut. Wy
Admiraal Wy Commiffariffen des

Opper-Admiraals plaats bekleedende of Wy
Rechter in de hooge Rechtbank ter Admiraliteit

of Wy Schout of Ma^iftraat of Wy Commiffariffen, of princi-

paale Officiers der Tolhuizen ter Stede of in xle Haven getuigen

en doen te weten, dat N. N. Meefter ofte Schipper van het Schip ge-

naamt voor ons is gecompareert, en met folemneelen Eede

verklaart heeft , dat het gezeide vSchip of Vaartuig voerende

wat min of meer ("die men gemeenlyk Tuns noemt

,

waar

van hy tegenwoordig Meefter of Schipper is, toebehoort aan de Inwoon-

ders onder de Domeinen van den Doorluchtigften en Mach-
tigften Heer en Koning van Englatid, Schotland, Vrankryl< en Ierland y Be-

fchermer des Geloofs , enz. Zoo waarlyk inoejle hem Godt Jlmachtig helpen.

En na dien het Ons ten hoogften aangenaam zoude zyn , dat de voorzeide

Schipper in alles wierde voortgeholpen , 't welk hy eerlyk en rechtvaer-

dig
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dig zal ondernemen; zoo verzoeken Wy alle en een iegelyk, alwaar de

gezeide Meefter of Schipper met zyn Schip en inhebbende Waaren mag
belanden en aankomen, dac men hem gunftelyk gelieve te ontvangen,

beleefdelyk te onchaalen , en na de WL^ttige betaalinge der ordinaris Tol-

len , en andere dingen in te laten komen, dat hy mag binnen komen,

verblyven, LI E. Havens, Rivieren en Domeinen weder uitvaaren, en

allerlei Recht van Zee-Zaaken, Koopmanfchappen ende Commercien

gebruiken, in alle Plaatfen daar hec hem beft en geraadenfl dunken zal,

veerdig en bereid zynde, zulks t'allen tyden met volkomen dankbaarheid te

erkennen; waarom Wy ton meerder geloof en gecuigeniffe deeze tegen-

woordige A6le met Onze hand ondertekend, en met Ons Zegel hebben

bekrachtigd, gegeeven dag in't Jaar Onzes

Heeren.

Formulier van 'Zee -Brieven, te verzoeken en te verkenen

by de Burgemeejleren van de Steden ende Havens der

Vereenigde Nederlanden , voor alle Schepen en Vaartui-

gen 5 daar van daan zeilende , volgens de difpofitie van
het Fyfde Artikel deezes Tradaats.

DOorluchtigfte, Doorluchtige, Zeer- Machtige, Zeer-Edele, Eerwaar-

dige en Voorzichtige Heeren, Keizers, Koningen, Republicquen

,

Princen , Hertogen, Graaven , Baronnen, Heeren, Burgemeefleren

,

Schepenen, Raaden, Rechters, Officieren, Jufticieren ende Regenten

,

van alle Steden ende Plaatfen, zoo Geeftelyke als Waereldlyke, die deeze

tegenwoordige zullen zien ofte leezen : Wy Burgemeefters ende Regeer-

ders der Scad doen te weten

,

dat Schipper

van 't Schip voor ons gecompareert is, ende met folem-

neeien Eede verklaart heeft , dat het Schip genaamt
groot omtrent Laften , min ofte meer

waar van hy tegenwoordig Schipper is, den Ingezetenen deezer Vereenigde

Provinciën is tocbehoorende. Zoo waarlyk moejie hem Godt Almachtig helpen,

Ende naardien het Ons ten hoogften aangenaam zoude zyn, dat de voor-

zeide Schipper in alles wierde voortgeholpen , 't welk hy eerlyk ende

rechtvaerdig zal Ondernemen, alwaar de gezeide Meefter of Schipper mee
zyn Schip en inhebbende Waaren mag belanden ende aankomen, dat men
hem gunftelyk geliefde te ontvangen, beleefdelyk te onthalen, ende naa

de wettige betaalinge der ordinaris Tollen , ende anderedingen in te laa-

ten komen, dat hy mag binnenkomen, verblyven, U E. Havens, Rivie-

ren en Domeinen weder uitvaaren , ende allerlei Recht van Zee-Zaaken,

Koopmanfchappen en Commercien gebruiken , in alle Plaatfen daar 't hem
beft ende geraadenft dunken zal, vaerdig ende bereid zynde zulks t'allen

tyden met volkomen dankbaarheid te erkennen; waarom Wy tot meerder

Llll 2 geloof
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geloof ende getuigenifle deeze tegenwoordige A£le met Onze hand onder-

tekend, endemetOns Zegel hebben bekrachtigd. Gegeeven

dag in 't Jaar Onzes Heeren

Tot meerder verzekeringe ende bekrachtinge van dit alles , ende van

ieder van dien , hebbben Wy boven-genoemde CommilTariiren zoo wel van

hoogftgemelde zyne Koningklyke Majefteit, als van de voornoemde Hee-
ren Staaten - Generaal , met volkomen macht daar toe voorzien zynde, het

zelve ondertekend, ende met Onze Zegels beveftigd. In Londen dsn eer'

üen December zeftien honderd vier-en-tfeventig.

Was ondertekend met verfcheide handen..

(L. S.) 7ho. Culpeper.

CL.S.) G. Downing.

(L.S.) Richard Ford.

(L.S.) mil Thomfon.

(L..SO John JolUf.

(L.S.) John Buchworth.

(L.S.) J.Corver.

(L.S.) G. Sautyn.

(L.S.) Samuel Beyer.

(L. S.

)

Jnd. van VoJJen.

(L.S.) Pet. Duvelaar.

(L.S.) M. Mkhelfen.

Verklaring van zekere Artikels der Traktaaten van Ma-
rine-, gejlooten tujfcjjen zjne Groot-Brittannifclie Majejleit

en de Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlanden,

</e«,i7February 1667, en den i December 1674. C). S.

Vermits 'er eenige zwarigheid is ontftaan raakende de verklaring van

zekere Artikels , zoo wel in het Traftaat dat geflooten is den i December

1674 als in dat 't welk geflooten is den 17 February 166I, tuflchen zyne

Groot - Brittannifche M.?L]e^ét ter eener, en de Staaten - Generaal der Fet'

eenigde Nederland/che Provinciën ter anderer zyde , betreflFende de vryheid

hunner wederzydfche Onderdaanen om te handelen in de Havens van mal-

kanders Vyanden," weshalven wy Willem Temple , Baronet, Extraordinaris

AmbafTadeur van zyne gemelde Majefl;eit van Groot-Brittanje, in den naam
en van wege zyne gemelde Majefteit; en wy Willem van Heucketom, Daniël

van Wyngaarden, Heer van Werckendam, Cafper Fagel, Raad - Penfionaris

van Holland en Wejl- Friesland, Jan de Morignault
, Jan Baron van Rede

^

Heer van Renswoude, Willem van Haren, Grietman van het Bilt, Hendrik

Terborgh, en Lucas Jlting, Gecommitteerden ter Vergaderinge van de

^melde Staaten - Generaal van wege de' Staaten van Gelderland , Bolland

^

Zeeland^
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Zeeland, Utrecht, Friesland, OveryJJel, Groningen en 0?nmelandcn , in den

naam en van wege de gemelde Staaten-Generaal, hebben verklaard, gelyk

wy verklaaren, mits deezen, Dat de rechte mening en zin van de ge-

melde Artikels is en behoort te weezen , dat de Schepen en Vaartuigen be-

hoorende aan de Onderdaanen van een van beide de Partyen, kunnen en
mogen, van den tyd af aan dat de gemelde Artikels gellooten zyn, niet

alleen pafleeren, handelen en wandelen, van eene Neutraale Plaats of Ha-
ven op en in eene Plaats in vyandfchap zynde met de andere Party, of van
eene vyandlyke Plaats ; maar ook vaneene vyandlyke Plaats naar eene Haven
of Plaats in vyandfchap zynde met de andere Party , het zy gemelde Plaatfen

behooren aaneenenzelfden Vorflof Staat, of aan verfcheide VorflenofStaa-

ten, met welke de andere Party in Oorlog is. En wy verklaaren , dat dit de
rechte en waare zin en meening van de gemelde Artikels is; en dienvolgens

verftaan wy, dat de gemelde Artikels zullen worden onderhouden en uitge-

voerd in alle gelegenheden aan den kant der gemelde Majefleit en gemelde
Staaten Generaal , en hunne wederzydfche Onderdaanen; echter zoa,
datdeeze Verklaring door geene van de beide Partyen zal bygebragt worden
aangaande Zaaken die gebeurd zyn voor het fluiten van den laatflen Vrede
in February 167I. En wy hebben beflooten dat de gemelde Verklaring zal

bekrachtigd worden by zyne gemelde Majefbeit en de gemelde Staaten - Ge-
neraal , en wel binnen twee Maanden , of eer zoo mogelyk , te rekenea
van den dag en datum deezer Verklaringe. De Bekrachtigingen van de-

zelve zullen gezonden worden hier in den Hage, om daar uitgewifTeld te

worden. In oirkonde van 't welke, wy deeze tegenwoordige getekend
hebben den 30 December iCjs»

Hier volgden de Ondertekeningen der wederzydfche Heeren

CommiJfariJJen in de Verklaring genoemd.

f Den 8 Maart daar aan volgende werd het voorgemelde Traèlaat noch
vermeerderd met één Artikel flrekkende om de Gefchillen der beide Oojl-

Indifche Maatfchappyen weg te neemen en te voorkomen. Het is v^n
deezen Inhoud.

0<^>#

JLlll 3 AH TI-
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ARTIKEL,
Gejlooten tujjl'hen den Doorhichtigsten ende Aïachtigsten Prince

Ka REL DE II. By der gratie Gods , Koning van Enghnd,
Schotland, Vrankryk en Ierland, Befchermer des Geloofs,
enz. ende de Hoog - Mog. Heeren Staaten - Generaal der

Vereenigde Nederlandfche Frovinciè'n. Om de gefcbillen

der Engelfche en Nederlandfche Oolt-lndifche Compagnien

,

te voorkomen , ende om die ivelke airede mochten ver-

reezen zyn, in V minneijk te vereffenen ende n^jeg te nemen.

'Gejlooten den 8 Maart 1Ó75'.

ALZO O by het negende Artikel van het Traflaat , tuflchen den
Doorluchtigften ende Machtigden Prince en Heere, Heer Karel de

Tweede, by der Gratie Gods, Koning van England, Schotland, Frankryk

en Ierland, Befchermer des Geloofs , ende de Hooge Zeer Mog. Heeren
Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlandfche Provinciën, tot Wejlmunjler

den 9 February Ouden ftyl in 't Jaar onzes Heeren 1674 gellooten , onder

anderen is overeengekomen, dat eenige CommilTanfren over ende weder
te deputeeren in deeze Stad Londen, ten dien einde zoude vergaderen, dat

zy over vafte en durabile Artikelen tot vergenoeginge en fecuriteit van
wederzydfche Onderdaanen, zouden delibereren ende accordeeren, waar
door een oprecht ende billyk Reglement op de Commercie in de Ooji-

Indiën zouden kunnen worden vaftgefteld in welke famenkomfte der Com-
miflarifTen, niettemin niets heeft kunnen worden veranderd, geflatueert en

getermineert. Doch dewyle het voor het Intercft van de openbaare Vre-

de, zoo wel als de particuliere zaake ten hoogften dienftig is, dat 'er onder

zoo wel de Engelfche als Nederlandfche Compagnien in de Oojt-Indiën, Com-
mercie doende , zy de naauwfte Vriendhoudende t'famenvoeginge en de

grootfte zucht om de anderen met wederzydfche goedgunftigheid te om»
helzen. Is op heden tufFchen ons ondergefchreeve Commifrariflen van
hoog-gemelde H. Koningklyke Majefteit, ende der voornoemde Heeren
Staaten - Generaal , in kracht der volmagten ons hier toe refpeélivelyk ver-

leend, beflooten ende geaccordeert. Dat beide de Compagnien zich

vreedfaaam ende minnelyk tegens den anderen zullen dragen , dat ook
d'eene des anders eere en voordeel zullen voortzetten , en aan alle zyden

een getrouwe ende vriendelyke Nabuurfchap, volgens de Traftaaten tus-

fchen de hoog-gemelde H. Koningklyke Majefteit en bovengeroerde Hee-
ren Staaten-Generaal alrede gemaakt, ofte in wat voor een volgenden tyd

te maaken , zullen onderhouden en bewaren , en 't geene zoo de H. Ko-
ningklyke Majefteit als de Heeren Staaten-Generaal refpedivelyk aan
beide de Compagnien emftelyk bevelen zullen, btide de Compagnien ftrik-

lelyk zullen achtervolgen. Doch zoo het gebeuren mogte dat 'er eenig

verfchil



EN ZEEVAART. X. Hoofdst. 639

verfchil tufTchen de voorzeide Compagnien ('t welke niet verhoopt word)
mogte ontdaan , ofte eenige fchade , injurie ofte geveld van de eene Com-
pagnie ofte iemand anders van een van beide dependerende, aan de andere

mogte aangedaan zyn , of gepretendeert worden aangedaan te zyn , zal

in deezen gevalle blyven verboden , dat de andere Compagnie tot middel

van geweld ofte A6len van Vyandfchap , hoedanig ofte met wat voor da-

delykheid, die weezen mogte, uitbreeke, welverllaande nochtans, dat de

zelve geene Gerechten , ofte examen van Gerechtelyk Proces eenigfmts

zullen onderworpen zyn, maar zoo de Nederlandfche Compagnie word be-

zwaart, de zaake by klachte van de H. Koningklyke Majefteit voor-

noemd , doch zoo de Engelfche Compagnie gegraveert word voor de meer-

gemelde Heeren Staaten zal worden gededuceert, doch zoo het gebeurde

dat daar van het Recht ende Juftitic langer als zes Maanden naa zoodanige

overgeleverde klachte, gedilayeert en uitgefteld wierde , en de bezwaarde
Partye niet voldaan waare, de arbitrage van de gantfche zaake in krachte

deezes, van zelfs zal vervallen aan acht Commiffariflen ter wederzyde te

nomineren, waar van zyne H. Koningklyke Majefteit vier in den naame
der Engelfchen , van gelyken de Heeren Staaten vier uit den naame der

Nederlanders zullen defigneren , welke CommifFariffen binnen drie Maanden
naa dien verlopen lyd, ora de determinatie van zyn H. Koningklyke Ma-
jefteit hier, ofte der Heeren Staaten ginter, af te doen, te famen zullen

komen om te limiteren , en het geene dat de gezegde CommiflarifTen ofte

het meerder gedeelte derzelver zullen goedvinden te arbitreren , oordee-

len oft determineeren , hetzelve zal, weggenomen zynde alle Appellen,

Redudlien, Requeften ofte eenig ander middel zoo ordinaris als extraordi-

naris , uit krachte deezes, forteeren effefl en kracht van geoordeelde zaake

en geëindigde overeenkomfle
,
gelyk zyne H. Koningklyke Majefteit ende

de voorgemelde Heeren Staaten wederzydfch op haar nemen, en met mu-
tueele verbintenifTe beloven , ter goeder trouwen te zullen bezorgen zoo-

danige Sententie , arbitragie ofte determinatie , in alle zyne deelen te

vervullen en behoorlyk ter executie te doen ftellen , ook is overeengeko-
men dat denzelvenCommifrarifrenLoH(/(f;2 voor d'eerfle reize tot een Verga-
der Plaatfe zal aangeweezen worden, en by aldien van gelyken andere

CommiflarifTen, tot het afdoen van nieuwe klachten van nooden zullen

weezen, in den Hage voor de andere reize, zullende alzoo de beurren der

Plaatfen d'eene d'andere fuccefTivelyk volgen, doch by aldien het geviel,

dat de CommifTarifTen ofte het meerderdeel derzelver in een gelyke Sen-

tentie , die zy eindelyk binnen drie Maanden , te rekenen van den tyd van

de eerfte famenkomfte, moeten uitbrengen, niet eenftemmig waarcn, zoo

zullen de CommifTarifTen zelfs voor haar verkiezen een Arbiter ofte Com-
promifTaris, binnen den tyd van een Maand, naa expiratie van de gemel-

de drie Maanden , dewelke van alle 't geene by haar ongedecideert is ge-

bleven, zal ftatueeren tuJc finalyk determineren, gelyk ook alle 't geene

de Arbiter zal verftaan, aun beide Partyen in Plaatle van finale fententie

en. tranfaftie weezen zal.

Eüde
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Ende beloven zyne H. Koningklyke Majefteic , ende de gemelde Heeren

-5taaten refpcflivelyk voor haar zelven, dat zy de Sententie ende determi-

inatie van den Arbiter ofte Compromiflaris , hoedanig die ook weezen mog-
te, .ganfchelyk zullen doen vervullen , ende met effeft ter executie ftelien.

Ende by aldien de CommifTarifTen noch derzelver meerder getal op zooda-

nigen wyze over den Arbiter ofte CompromiiHiris binnen eene Maand
naa expiratie van den tyd daar inne zy heden 't gefchil zelfs moeiten af-

doen , niet overeengekomen ende den anderen verflaan hebben, otte dat

den Compromiflaris zelfs naa gewoonte gedefigneeert zyne Sententie over

Je zaaken , die on^eoordeelt gebleven zyn , binnen zes Maanden naa zoo-

danigen defignatie, de finaale determinatie der zaake niet uitfprak, in dee-

zen gevalle zal zulks verblyven aan zyne H. Koningklyke Majefteit, ende

voorgemelde Heeren Staaten , ,ende al wat aireede beflooten ofte geflia-

tueert zal zyn , zal punftueelyk ende ter voller executie gefield worden.

Eindelyk is overeengekomen ende beOooten , dat de tegenv/oordige Ar-

tikel ende alle ende ieder der zaaken die daar in vervat zyn, zoo haall het

zal kunnen gefchieden , refpeétivelyk zullen geratificeert en geconfirmeert

worden, ende dat de Ratificatien daar overgedaan, binnen twee Maandea

naa dato deezes te reekenen, ter wederzyden ende reciproquelyk zullen

-worden uitgewifl!elt , op dat die binnen een Maand naa dezelve uitwiflelin-

,ge der Ratificatien , zoo by den Gouverneur der Engelfcbe Compagnie

van hier in de Oojl- Indien .haare Commercien doende, als by den Di-

reóieur der Nedcrlandfche Compagnie, van daar door de Onjl- Indien trafi-

querende, in behoorlyke ende authentique forme mogen worden gedepo-

neert, ten einde deeze by dezelve en alle andere onder haare regeeiinge en

macht refpeftivelyk verblyf hebbende, op 't allemaauwfle werden geob-

ferveert en voibragc.

Ten oofkonde en tot beveftiginge van alle ende ieder van 't zelve wy
.CommifTariflen van hoog-gemelde zyne Koningklyke Majeflcit, ende de

voorgezegde Heeren Staaten-Generaal, ons hier toe genoegfaame macht

gegeeven zynde, hier onder onze Naamen hebben ondertekend, en met
• onze Cachetten bezegeld.

Tbr Londen , den 8 Maart 1675. Oude Styl.

En was met verfcheide Handen ondertekend:

_j(L.S.) Tho. Culpeper. (L.S) ^. Corver.

G. Douwningh. G. Sautyn.

Richard Ford. Samuel Beyer.

Willem Thomfon. Jnd. van Fqffen.

Johannis Jollif. P. Dmelaar.

M. Michelfen.

Naa
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Naa de fluiting van dat Traftaat van Marine volgde in 1678 een ver-

weerend Verbond , 'c welk hec laatfte Traftaac was dat Kaïel de I I^e

maakte met de Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Zyn Broeder

yacobus, hem opgevolgd zynde , vernieuwde in Auguftus 1Ó85 allede Ver-

bonden met de gemelde Staaten-Generaal, en inzonderheid dezes vol-

gende Traftaaten.

I. Een Traftaat van Vrede en Verbond, geflooten den *{ijuly i66j.

I I. Een Tra6baat van Koophandel en Zeevaart van den zelfden datum.

III. Een TraÊlaat van Vrede en Vriendfchap , geflooten te Wejlmun-

fier den ,J Febmary 167^.

IV. Een Traftaat van Marine, geflooten te Londen den i December

1674 mitsgaders de zoo even bygebragte Verklaring van eenige Artikels

van het zelve , zoo wel als van dat van den j^ February 166I.

V. Een Artikel geflooten Londen den ,1 Maart 167I tot wegneeminge

en voorkominge van de Gefchillen der Engelfche en Hoïlandfche Oojl-lndijche

Maatfchappy.

VI. Een Verweerend Verbond ,
geflooten te Londen ^ den 3 Maart 1678.

Het volgende aanmerkelyk T/aflaat van Marine dat ons voorkomt, is

dat 't welk luflchen hunne Majefl:eiten Koning Willem en Koningin Ma-
ria te JVhitehal geflooten is den 29 Jpril 1689; in gevolge van het Trac-

taat den 3 Maan 1678 tuflchen Koning Karel den II en de Staaten-Gene-

raal , 't welk door dit bevefligd is met eenige Byvoegfels. De Artikels

komen hier op uit.

I. Dat hunne Majefteiten in Zee zullen brengen 50 groote Oorlogfche-

pen , te weeten een van den 2den zeventien van den 3den , twee-en-dertig

van den 4den rang, met 15 Fregatten en 8 Branders aan boord hebbende

in 'i geheel 17 155 effedive Manfchap.

II. Dat de Staaten-Generaal in Zee zullen brengen 30 groote Oorlog-

fchepen, te weeten acht van 70 tot 80, zeven van 60 tot 70, en vyftien

van 50 tot 60 Stukken , met negen Fregatten en vier Branders, welke alle

te famen aan boord zullen heben 10572 efFedlive Manfchap.

III. Dat de Vlooten zich te famen zullen voegen , ter Plaatfe daar de

Koning van Groot - Brittanje goed zal vinden.

IV. Dat de Vlooten der beide Natiën verdeeld zullen worden in drie

M m m m Efcjuaders;
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Efquaders; het eerfle weezen zal van vyftig groote Schepen, zes Fregat-

ten, en acht Branders om te dienen in de Middelandjche Zee; het tweede

van dertig groote Schepen, acht Fregatten en vier Branders, om te dienen

in de lerjche Zee en in 't Kanaal , 't en ware het met wederzydfche toeflem-

minge anders gefchikt wierde; en het derde van tien Fregatten, om te die-

nen van den Mond van'c Kanaal en Yarmouth op de Kuften van England, en

van de voorgemelde Plaats tot aan 't Eiland van fValcheren, op de ZeeuW'

fche Kuften : De twee laatfte Efquaders zullen by gelegenheid malkander

behulpfaam zyn.

V. Elk van deeze Efquaders zullen proportioneellyk beftaan uit Schepen

van de beide Natiën.

VI. Alle de Schepen van beide Efquaders zullen voor «en Jaar gepro-

viandeerd weezen. En voor de genen die niet gevoeglyk kunnen gehou-

den worden aan boord van de Schepen van 't Efquader der Middelandfche

Zee, zal men den Koning van Spanje, den Groot- Hertog van Toskanen,

en de Republyk van Genua verzoeken hun eene gunftige receptie te ver-

kenen.

VII. De Krygsraaden zullen beflaan uit allede Vlag - Officieren van de

beide Natiën in gelyken getale: als du Stemmen fheeken, zullen de Kapi-

teins in den Raad geroepen worden. De Engelfche Admiraal zal prefidee-

ren , en de Engelfche Officiers van gelyken rang zullen den voorrang heb^

ben boven de Hollandfcbe.

IX. Alle Zaaken alleen betrekkelyk tot de Officieren, Bootsvolk of

dingen van een van beide Natiën , zullen geoordeeld worden door een

Krygsraad van die Natie; maar zoo beide Natiën 'er belang in hebben,

zullen de Officiers van beide Natiën by 't oordeel tegenwoordig zyn.

X I. Alle Pryzen zullen verdeeld worden tuflchen hunne Majefteiten en

de Staaten , naar gerade van 't aandeel dat zy in de koften der Vloot draa-

gen. Dat is te zeggen dat hunne Majefteiten zullen hebben [ en de Staa-

ten f.

XII., De Pryzen zullen berecht worden door de Admiraliteit der Natie

door wiens Schepen zy genomen zyn, en niets dan noodzakelyke koften

zal gevalideerd worden , zonder eenig Salaris voor Officieren.

XIII. En zoo de Pryzen genomen worden door Schepen van de beide

Natiën, zullen zy berecht worden door de Admiraliteit van de Natie,

aan wie 't fterkfte Schip behoort dat by de neejninge tegenwoordig ge-

weeft is.

XIV.
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XIV. De Schepen van beide de Natiën zullen byzondere bevelen heb-

ben om malkanders Koopvaarders en Plantaadjen in de Wejt- Indien te be*

fchermen.

XV. Dit Tradaat zal door beide de Partyen bekrachtigd worden.

Dit Traflaat, 't welk ik hier verkort hebbe, behelfl zulke aanmerkelyke

Verdrags-Punten en Reglementen voor Zee-Zaaken, dat ik het wel waar-

dig oordeelde hier ingevoegd te worden.

Het is desgclyks dienftig te weeteh , dat alle voorgaande Traftaaten

tuflchen Groot • Britcanje en de Staaten- Generaal vernieuwd en beveiligd

werden met Byvoegfels, door een Traólaat van Vriendfchap en Verbond,
te Londen geflooten in de Maand van Augujtus daar aan volgende.

En naadat, werd in de Maand van Oilober 1692, een Tractaat gefloo-

ten door den Koning van Groot - Brittanje en de Staaten-Generaal met den

Koning van Spanje, by 't welk zyne Katholyke Majelleit zich verbond in

Zee te brengen zeftien Oorlogfchepen elk van óo Stukken ('t welk, ge-

loove ik, meer was dan hy doen kon) met vier Branders en vyf-en-

twintig Galeyen, en Voorraad voor tien Maanden; om gevoegd te wor-

den by 16 andere Engelfche en Hollandfche Oorlogfchepen van dezelfde

flerkte , en 4 Branders; op voorwaarde, dat alle vriendelyke dienflen hun
door de Spanjaarden beweezen zouden worden.

'f h aanmerkelyk , dat , belangende het ceremonieel van de Groet en andere dier'

gelyke pointiUes, welke geen van beide Koningen dienjlig vond malkander te bewy-

zen in de Middelandfche Zee (doch die de Koning van Spanje zyue Groot-

Brittannifche Majefieit had moeten bemyzen in de Britfche Zee ) men , om alle

gefchillen dienaangaande te myden , befiemde dat 'er in 'f geheel niet gegroet zoude

Viorden
;
gelyk men zien kan uit het volgende X Artikel van hun TraSlaat.

X. De Oorlogfchepen, Galleyen en Branders zullen te famen komen op
de Rendezvous welken hun zal aangeweezen worden , zonder eenige cere-

monie, Groet of Weder -Groet, 't welk waargenomen zal worden al den
tyd dat zy te famen ageercn, zoo wel by de geheele Vloot, als by Deta-
chementen.

En zoo kitteloorig zyn de Vorften {en inzonderheid de Koningen van England)
jleeds geweest ontrent dit leere Stuk van de Zeevaart, dat , uit vreeze dat eenige

kleine toegeevendbdd hunner bevelvoerende Officieren hun naderhand tegen zoude

'meezen , en aangemerkt worden als eene deferentie aan de Spanjaarden bewee-

zen , in '5 elfdi Artikel befiemd en verdraagen vierd. Dat zy voor de eer/te maal

hy malkander zouden komen aan boord van den Hollandfchen Admiraal , of an-

der commandeer-end Schip van die Natie
, gelyk hier onder te zitn is.
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XI. En voorde eerfte maal, zullen de commandeerende Officieren by

malkander komen in het Schip van den Hollandfchen Opper -Officier, om
daar de zaaken te beraamen volgens den inhoud des afzonderlyken Artikels

,

in 't welke men ten dien einde zal flemmen.

Dit afzonderlyke Artikel is het volgende

De commandeerende Officiers zullen zonder eenige ceremonie, op de
eerfte famenvoeginge der Vloot, by malkander komen in het Schip van
d&n Hollandfchen Opper -O&cier; en zy zullen, volgens hunne orders, met
malkander beraamen de nodige maatregels om tegen de Vyanden te agee-

ren met den grootften fchyn van fucces.

Alle die voorgaande Tra6taaten van Groot - Briltanje met de Republyk
der Fereenigde Nederlanden zyn , zonder de minde veranderinge , weder
vernieuwd door een Traftaat getekend te Weftmmjter den 6 February i7i'|,

naa de komfl van Koning George tot den Troon van Groot -Brittanje, en

by de komfte van Koning George den Uden tot den gemelden Troon zyn

zy alle wederom vernieuwd en bekrachtigd door een nieuw Traótaat ge-

tekend IQ fVeJlmmfier den 27 May 1728.

Dus verflag gedaan hebbende van de Traélaaten van Marine tufTchen

England en Holland gemaakt en geflooten
,
gaan wy te rug tot de Traftaa-

ten die Holland met andere Mogendheden en Staaten hedft aangegaan ; en

in deezen terugtred komt ons eerft voor, hun Taftaat van Marine mei
-Zweden.

XIII. ARTIKEL.

TRACTAAT
Fm Commercie

,

' Navigatie ende Marine. Gemaakt ende ge-

Jlooten tot Nymegen den ,7 Odober 1679, tujjchen den

Koning van Zweden ter eener; ende de Heeren Staaten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden, ter andere zyde.

KEnnelyk zy allen ende een iegelyk die het aangaan mag, ofte eenig-

fints zoude mogen raken, dat tulTchen den Allerdoorluchtigften en

Grootmachtigften Prins en Heer, Heer Karel, der Ziueden, Goitten en

fVenden Koning, Groot-Vorfl: van Finland, Ejlen, Lyfland, Carelien, Bre-

mtti, Ferden, Stettyn, Pomeren, CaJJuben ende Wenden, Prins van Rugen^

Heer van Ingermerland ende Wifmar, Palts -Graaf aan denKbyn, Hertog

van Begeren, Gulicky Cleef ende Bergb, ende de Kinderen en Succefleurs

van
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van zyne Koningklyke Majefleit ende van het Koningkryk van Zweden,

ende haare onderhoorige Landen ende Provinciën, zoo binnen als buiten

het Ryk gelegen, ter eener : Endede Hoog-Mogende Heeren de Staaten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden , ter andere zyde; een oprechte en

eeuwigduurende Vrede op heden is gemaakt en getekend , ende een op-

rechte en getrouwe Vriendichap ten wederzyden herfteld, alle haat ende

vyandfchap, ter oorzaake van het gene tot noch toe is voorgevallen,

gantfch en t'eenemaal weg genomen zynde, in zulker voegen, dat een
ieder van haar voortaan gehouden zal zyn des anders voordeel, eere ende
welflant, zoo veel in hem is te bevorderen; weshalven zyne Koningklyke
Majefleit genegen zynde de voorfz. Vrede en Vriendfchap te beveiligen j

en de Heeren Staaten- Generaal oordeelende dat zulks niec veiliger kon-

de gefchieden , als zoo wanneer wederzyds Onderdaanen door de vryheid

van Commercie door Wetten tot wederzyds voordeel flrekkende, gere-

guleert wierde, op dac uit zoodanige verbintenifTe van mutueel voordeel

en profyt, ook een beter ende vafter vereeniginge der gemoederen mogte
komen te ontftaan: Zoo hebben zy goedgevonden ende vaft gefield, over
de voorfz. Wetten en Reglementen van Navigatie en Commercie met den
anderen te convenieeren ; ende hebben zulks aanbevoolen haaren Extraor-

dinaris AmbafTadeurs en PlenipotentiarifTen tot dit Vredens- Traólaat; te

weten , aan de zyde van zyne Koningklyke Majefleit van Zweden aan de

Heeren Benedi&us Oxen/lierna, Graave van Korsholm en Waza, Vry-Heer
van Morby ende Lindholm, Heer van Kapurien en Katila, Raadt van
zyne Koningklyke Majefleit, Pracfident in de groote Vierfchaar van Wis-
mar , en Opperfle Wetgever van Ingermerbnd en Rexholm; ende aan de
Heer Jan Paulin Olivenkrans , Heer van Ulf hal ende HofFmanftorp , Raadt
van zyne Koningklyke Majefleit, Secretaris van de Cancelerye ende Staat,

Ordinaris Rechter van 't Landfchap van Widboe : Ende van wegen de
Heeren Staaten- Generaal, aan de Heeren Hieronymtis van Beverningk , Heer
van Teilingen, Curateurvan d'Univerfiteit totLeyden, voor deezen Raadc
ende Thefaurier- Generaal der Vereenigde Nederlanden; ende aan Willem

van Haren, Grietman van de Bilt, Gedeputeerden der Generaliteit van
wegen de Heeren Staaten van Holand ende Friesland, dewelke na dat zy

haare Volmachten ten wederzyden hadden gecommuniceert, ende verfchei-

den conferentien gehouden over de navolgende Arkelen van een onderlin-

ge Commercie ende Navigatie , zyn geaccordeert ende over een gekomen.

I.

Dat het fondament en grondvefl; van dit Traflaat zal zyn een récipro-

que ende volkomen vryheid in 't Stuk van de Navigatie en Commercie
door alle de Koningkryken, Staaten, Landen ende Provinciën, die zyne
Koningklyke Majefleit van Zweden, ende de Hoog-Mogende Heeren
Staaten - Generaal der Nederlanden, in Europa bezitten, ende dat ten op-

zichte van allerhande Koopmanfchappen , voor zoo veel als deeze recipro-
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que en abfolute Vryheid by de volgende Artikelen niet gelirtiiteert noch

bepaalt is.

I I.

Ende op dat de Commercie en Vriendfchap tulTchen de Onderdaanen

ende Ingezetenen van de hoog-gemelde Partyen voortaan veilig en vry

van alle verhindernifTe en molellie mogen zyn ; zoo is geconvenieert ende

vall gefield , dat, in gevalle eenig misverltant , rupture, ofte interruptie

van Vriendfchap tuflchen zyne Koningklyke Majefteit , het Koningkryk

van Zweden, ende tuflchen de hoog-gemelde Heeren Staaten- Generaal der

Vereenigde Nederlanden ('t welk Godt verhoede ) quara voor te vallen,

zoo zal aan de gemelde Onderdaanen ende Ingezetenen ten wederzyden

gegeeven worden den tyd van negen Maanden naar de voorfchreve ruptU'.

re , om haar met haare Goederen ende Middelen te begeven daar het haar

goeddunken zal, als mede om haare roerende ende onroerende Goederen

vry en zonder eenige verhindernifTe te mogen verkoopen ende te veralie-

neren , zonder dat men haare Perfoonen of Goederen , geduurende dien

tyd , zal mogen arrefteren , detineeren , of bekommeren.

I I L

Dat de Onderdaanen ende Ingezetenen van de hoogflgemelde zyne Ma-
jefleit, ende van de hoog-gemelde Heeren Staaten -Generaal, voortaan

geene violentien ofte hoftiliteiten te Water ofte te Lande , op de Rivieren,

Reeden, ofte zoete Wateren, onder wat pretext het zoude mogen wee-

zen, tegens malkander zullen plegen, in zulker voegen, dat de Onder-

daanen van zyne Koningklyke Majefleit geene Commiiïien ofte Inflruftien

tot particuliere Scheeps-uitruftingen ten Oorlog, ofte Brieven van Repre-

falien van andere Princen ende Staaten,'' die Vyandenvan haar Hoog-Mog.
zyn , zullen mogen aannemen ; noch ook de gemelde Onderdaanen ende

Ingezetenen van de Heeren Staaten -Generaal, uit krachte van zoodanige

Commiflien of Brieven van Reprefalien, turberen, infefleren, ofte eenig-

fints befchadigen , ofte diergelyke uitruflingen exerceren, ofte daar mede
in Zee te gaan, op pcene van als Zee -Roovers te werden vervolgt ende

geftraft ,• 't welk mede by de Onderdaanen ende Ingezetenen van de

Vereenigde Nederlanden, ten opzichte van zyne Majefteits Onderdaanen

ende Ingezetenen reciproquelyk zal worden geobferveert : En zullen tot

dien einde t'elkens, als zulks zal worden verzocht, ten wederzyden in alle

derzelver rcfpeflive Landen zeer flrikce ende precife Plakkaten worden

gepubliceert ende vernieuwt, inhoudende verbodt van zich van zoodanige

Commiflien ofte Brieven van Reprefalien in eenigerhande wyze te bedie-

nen, op de bovengenoemde poene, dewelke ftrengelyk tegen de Contra-

venteurs zal worden in 't werk gefteld; ende zullen dezelve daar-en-boven

gehouden zyn te reftitueren , ende volkomen fatisfaólie te geven aan die

geene , die zy eenige fchade zullen hebben toegebragt.
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I V.

Alle Brieven van Reprefalien die voor deezen zyn verleent, uit wat
oorzaake het ook zoude mogen weezen, zullen voor nul worden' verklaart;

ende zullen ten wederzyden geen nieuwe worden verleent, tot hinder

of nadeel dan des anders Onderdaanen , ten ware alleen in cas van een

notoire verweigering van Juftitie, dewelke niet voor beweezen zal wor-

den gehouden , voor ende al eer het Requeft van die geene , die de ge-

melde Reprefaillen verzoekt , zal zyn gecommuniceert aan den Minifier die

aldaar refideert van wegens den Staat, tegens welkers Onderdaanen de-

zelve verzocht worden , op dat hy binnen den tyd van vier Maanden , of
ook wel eer , zoo 't mogelyk is , het contrarie kan bewyzen , of zich het
compliment van Juftitie procureren.

V.

Daar zal geen aftie mogen worden geinftitueert tegens de particuliere

Onderdaanen van zyne Majefteit, noch eenig arrefl op haare Perfoonen

of Goederen verleent, ter zaake van ietwes dat zyne Majefteit zoude mo-
gen fchuldig zyn : Van gelyken zal geen zoodanige A6tie mogen worden
geinftitueert , of eenig arreft gedaan tegens de particuliere Onderdaanen
van de Heeren Staaten-Generaal, wegens publicque fchulden, die de hoog-
gemelde Heeren Staaten hebben gemaakt.

V I.

De Onderdaanen en Ingezetenen van zyne Majefieit, en van de Heerea
Staaten - Generwl , zullen met malkanderen in alle goede Vriendfchap en
correfpondentie leven , converferen ende frequenteren : Ook zullen dezel*

ve genieten de réciproque Vryheid van Commercie en van Navigatie in

Europa, en in alle de Koningkryken , Landen ende Plaatfen van beide de
Partyen , ende dat wel van allerhande Goederen en Koopmanfchappen ; ende

zal de Commercie ende het Tranfport van dezelve niet mogen geinterdi-

ceert ofte verboden worden , ten ware zoodanig verbod gedaan wierde ge-

neralyk aan alle , zoo wel Onderdaanen aJs Vreemdeligen.

V I L

Ende zullen tot dien einde d'Onderdaanen van zyne Majefteit , en die

van de Heeren Staaten- C^eneraal, de Landen, Steden, Havens, Plaatfen

en Rivieren van d'een ende d' andere Staat, met haare Schepen ende

Koopmanfchappen , vry ende onbefchroomt mogen aandoen en frequen-

teeren ; allerhande Goederen , waar van den in- ende uitvoer volgens den

inhoud van 't voorgaande Artikel niet verboden is, derwaards te brengen^

en te verhandelen , mits obferverende de Wetten ende Statuten van ieder

Plaatfe,,
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Plaaife, zoo wel de Koopmanfchappen als andere Rechten concernerende,

in ZLilker voegen , dat de Onderdaanen van den eenen in des anders Ko-
ningkryken , Provinciën ende Landen dezelve Vryheid , Privilegiën,

Exempcien ende Commodiceiten zullen genieten, voor zoo veele zoodani-

ge egale vryheid geobferveert kan worden, zonder prejudicie van de Pri-

vilegiën aan de Steden ende Havens verleent: Dcrhalven zullen cefleeren

ende ophouden allerhande bezwaarniiTen ende ongelykheden , die by con-

ftitutie, refokuie ofte gewoonte, t'ledert het Jaar zeftien-honderd zes-en-

vyftig , om de mutueele vryheid in te binden ofte te befnoeyen , bevonden
zullen worden ingevoerd te zyn ; ende inzonderheid zal het aan de Onder-

daanen van de Vereenigde Nederlanden, die haar onder 't Gebiedt van

tyne Koningklyke Majefteit van Zweden zullen bevinden, t' allen tyden,

ende over al in alle de Koningkryke , Domeinen , Landen ende Provin-

ciën van zyne Koningklyk Majefteit van Zweden, geoorloft zyn zoowel
Zout, Hop, Haring, als andere Waaren , in de Huizen , Kelders of Pak-

huizen te mogen houden , ende daar uit te koop veilen; ende zullen weder-

zyds Onderdaanen gehouden zyn te betaalen de Tollen, bilaflingen , ende

de inkomende ende uitgaande Rechten, die by zyne Koningklyke Maje-

fteit, ofte by deszelfs Succefleuren , ofbyde Heeren Scaaten-Generaal in

haare refpeftive Landen opgefleld zyn, of noch opgefteld zouden mogen
worden; ende op dat de gemelde betaajinge ten wederzyden op een vaflen

voet zoude mogen gefchieden, zoo is beflooten ende vaftgefteld, dat de

gemelde Onderdaanen ten wederzyden niet gehouden zullen zyn dire£le-

lyk ofte indireftelyk te betaalen meerder ende andere Rechten , Belas-

tingen , Gabellen ofte Lnpofitien op Perfoonen, Goederen, Koopman-
fchappen, Schepen of Vrachten, 't zy in 't inkomen of uitgaan , ofte met
eenige diftindie van Munt, ofte op wat manier, of onder wat naam, ti-

tel ofte pretext het zoude mogen weezen , a's by de eigeiiie ende natuur-

lyke Onderdaanen van d'een ofte de andere Partye zullen worden be-

taald: Het zal mede aan geen van beide de Partyen geoorloft zyn eenige

beneficien, immuniteiten, vry willige giften, of prerogativen, totprejudi-

tie ende tot naadeel van deeze réciproque vryheid, en van d'Onderdaanen

van den anderen Staat , aan zyne Onderdaanen te vergunnen; ende zullen over

zulks fpecialyk ceffeeren ende ophouden alle zoodanige Tollen ende Be-

Jaftingen die t'federt 't Jaar zeftien-honderd zesen-vyfcig tot Riga, Revel,

Wiburg ende andere Landen in Zweden, in de Ooji-Zee zyn opgefteld op

de Schepen van de Vereenigde Nederlanden , fchoon dezelve Ballaft-

Scheeps waren, ende geen Lading in hadden, ende waar van de Zweedfche

Schepen vry waren : Dan alzoo by de TolOrdonnantie van den achtften

Z)f«wZ;«' zeftien-honderd vyf-en-veertig eenige enigaliteit is geintroduceert

ende ingevoert, ten regarde van de Schepen met Goederen geladen, met
onderfcheid te maaken tuftchen de Zweedfche Oorlog- ende Koopvaardy-
Schepen , ende Uitheenifche Koopvaardy - Schepen ; zoo is men over zulks

geaccordeert, dat voortaan in Éften, Lyfland, Ingermerland, de Pomer-
iche ende Meckelenburgfche Havens, mitsgaders alle de Domeinen, Lan-

den
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den ende Provinciën onder zyne Koningklyke Majefleit behoorende, of
die naa deezen daar onder zullen komen, (uitgezoriderd alleen het Ko-
Ringkryk van Zweden ende Finland) geen onderfcheid meer tuffchen de

Schepen van zyne Koningklyke Majefleits Onderdaanen , en van de In-

gezetenen der Vereenigde Nederlanden gemaakt zal worden ,• in zulker

voegen , dat niemand gehouden zal zyn voor de Goederen ofte Koopman-
fchappen , die met de Schepen van de Ingezetenen van de Vereenigde

Nederlanden op den Zweed/chen Bodem worden gebragt , of van duar ver-

voert
,
grooter ofce meerder Tollen te betaalen , als by de Onderdaanen van

zyne Koningklyke Maj. betaald worden voorde Goederen en Koopmanfchap-

pen die met haar Schepen derwaards getranfporteert , ofte van daar uitge-

voert worden ,• maar in het geheele Koningkryk van Zweden, ende 'tgroote

Hertogdom van Finland, zal 't onderfcheid tuffchen de gemelde Schepen,
ten opzichte van de betaalinge der Tollen voor de Goederen en Koopman-
fchappen blyven fubfifleren , ende zoodanig zyn als is medebrengende de
tauxatie die in den Jaare zeftien-honderd acht-en-zeftig is gedrukt en ge-

publiceert , uitgezonderd alleen deeze vier foorten van Goederen , naa-

mentlyk : Hout, Graan, Pek, Teer ende AlTche, ontrent welke Waa-
ren het onderfcheid van Tollen , ten opzichte van de Koopvaardy-Schepen
van de Onderdaanen van zyne Koningklyke Majefteit, ende van de Inge-

zetenen van de Vereenigde Nederlanden geobferbeert zal worden , 't welk
in de tauxatie van den Jaare zeftien honderd negen-en- vyftig geexpres-
feert (laat; in zulker voegen, dat men geenfints daar op zal zien , of de
Goederen aan de Onderdaanen van zyne Majefleit , of aan de Heeren
Staaten- Generaal toebehooren, alzoo 't gemelde onderfcheid van Tollen
alleen de Schepen zal concerneren ; ook zal 't zelve niet verder als de ge-

melde tauxatien , te weten , op de vier foorten van Goederen hier vooren
gemeld, niet boven de Tol van 'c Jaar zeftien honderd negen-en-vyftig^

ende op alle de reft niet boven de taux van het Jaar 1668 ge-extendeert

mogen worden ,• en in gevalle federt dien tyd eenige meerder belaftingen

op de Schepen of Goederen mogten zyn gefteld, ofte hier namaals ge-

field wierden, zoo zal altyd zoodanige egaliteit daar omtrent geobferveert

worden , dat het gemelde onderfcheid daar door nooit grooter zal mogen
worden , ende zal alle zoodanige veranderinge egalyk concerneren ende
raaken de Goederen en Koopmanfchappen, die zoo wel met Zweedfcbe

als Nederlandfche Schepen of ingebragt , of uitgevoert zullen worden : En-
de op dat men zoude mogen weten hoe veel ieder, of voor het invoeren

ofte voor uitvoeren van zyne Goederen ende Koopmanfchappen, zoo in

Zweden ende Finland , als in andere Zweedjche onderhoorige Provinciën ,

mitsgaders in de Landen van de Heeren Staaien- Generaal, volgens ende
in conformité van 't voorfz. onderfcheid van Schepen, ter zaaken van den
Tol zal moeten betaalen : Zoo zullen zyne Majefteit en de Heeren Staaten

Generaal, ieder aan haare zyde zorge dragen, dat een Lyfte gemaakt ende
gedrukt zal worden , waar by iedtr een zal kunnen zien wat hy voor aller-

-Eande foorte van Goederen gehouden is te betaalen: Ende aangaande de

N n n n Oorlog-
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Oorlogfchepen , zullen geenevoor zoodanig gehouden worden, dan die

vier-en-twintig Stukken zullen op hebben, ende die op de maniere van de

Oorlogfchepen, die gelyk getal van Gefchut voeren
, gemaakt zyn ; als-

mede welkers Gefchut van dezelve groote ende gewigt zal zyn, ais in de

Oorlogfchepen gebruikt word: Ook is wyders geaccordeert , en als een

generaale regel vaft gefield , dat de Onderdaanen vaa zyne Majefteit in alle

Plaatfen ende Landen onder het Gebiedt van de Heeren Staatcn-Generaal

behoorende ; ende dat van gelyken de Onderdaanen van de Vereenigde
Nederlanden in alle Plaatfen ende Landen, onder het Gebiedt van zyne
Koningklyke Majefteit behoorende, ten opzichte van alle Rechten, Im-

pofitien ofte Tollen , concernerende Perfoonen , Goederen ende Koopman-
fchappen , Schepen , Vrachtgelden , Navigatie ende Commercie , tea

minften van dezelve Privilegiën, Vryheden, Immuniteiten, ende Con-

ceffien zullen jouifTeren, ende dezelve gunflende faveur in alles zullen ge-

nieten, als aan de befte Uitheemfche Vrienden en Natie word toegeftaan,

,

ofte in het toekomende toegeftaan zoude mogen worden.

V I I L

De Oorlogfchepen van de een ende de ander zullen de Reeden, Havens

ende Rivieren , altoos vry en open vinden , om aldaar te mogen aan ende

inkomen, ende zoo lang ten Anker blyven, als haarnoodig zal zyn ; onder

conditie nochtans van die vryheid met difcretie te gebruiken , ende door

een al te lang ofte geaffefteert verblyf ofte anderfints, geen oorzaak van

cffenfie ofte van fufpicie komen te geven : Ende zullen ook de Kapiteinen

van de voornoemde Schepen gehouden zyn, de oorzaak van haar aan-

komfte ende verblyf aan de Gouverneurs van de voorfchreve plaatfen ende

Havens bekend te maaken.

I X.

De Oorlogfchepen van zyne Majefteit ende van de Heeren Staaten-

Generaal , mitsgaders de Schepen die by particuliere Perfoonen ten Oorlog

zyn toegeruft, zullen de Schepen ende Goederen die zy van haare Vyan-
den hebben genomen , in alle veiligheid mogen geleiden daar het haar

gelieft; ende en zullen niet gehouden zyn tebetaalen eenige Rechten aan

de Admiraliteiten, ofte aan eenige andere Rechters ; ende zullen de voor-

fchreve Schepen ofte Pryzen in de Havens van zyne Majefteit, ofte van

de Heeren Staaten - Generaal , aan ende ingekomen zynde , ook niet mo-
gen worden aangehaald ofte gearrefteert; de Cherchers ofte andere Offi-

ciers van die Plaatfen , zullen geen kennifle tan de validiteit der gemelde

Pryzen mogen neemen , maar zullen dezelve ter contrarie ten allen tyden

in alle vryheid mogen vertrekken, ende naa de Plaatfen, in haare Gom-
miffien vermeld

,
gevoert worden , dewelke de Kapiteinen van de voorfz.

Oorlogfchepen gehouden zullen zyn te vertoonen ; doch ter contrarie za!

ia.
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in haare Havens geen toevlucht ofte Vertrek - Plaats mogen worden ge-

geeven aan die geene, die eenige Pryzen op de Onderdaanen van zyne

Majefteit, ofte van de Heeren Staaten - Generaal zullen hebben gemaankt;
ende indien dezelve by nood-weer ofte florm daar ingeloopen zyn , zal

iTien haar hoe eerder mogelyk van daar doen vertrekken .uitgezonderd noch-

tans ten wederzyden de Schepen van de Koningkryken ende Staaten , aan

dewelke by de voorgaande Alliantien het aan ende inkomen in wederzj^ds

Havenen is toegeftaan gewecfl:.

X.

In gevalle eenig Burger ofte Onderdaan der Vereenigde Nederlanden

in de Koningkryken ende Provinciën van zyne Majefteit, daar het Z-jieei-

fche Recht in gebruik is, zonder Kinderen ofte Erfgenamen, of zonder

een Executeur van haare Uitterfte-wille te hebben genomineert, komt te

overlyden , zal de Magiftraat van de Plaatfe daar dezelve overleden is

,

gehouden weezen Regifler van haare Goederen, Geld ende Schulden te

houden , als mede haare Schuld-boeken met haare Brieven ende Documen-
ten , door een Notaris ende zyne Getuigen ondertekend , te bewaren , en
aanftonds van de dood van den Overleeden tot twee verfcheide-malen toe

kenniffe te geven aan de Magiftraat van de Stad ofte Plaats, alwaar de
Overleeden zyn Domicilie hielt, ofte Recht van Burgerfchap hadde, ten

einde dezel-ve den wettigen Erfgenaam bekend maake , dat hy de ErlFe-

nifTe, hem in 'tKoningkryk vzn Zzveden , endedeszelfs Provinciën tebeurte

gevallen , moet komen aanvaarden binnen den tyd van een Jaar en dagh , te

rekenen van den dag af dac deweetevan zodanig Overlyden aandevoorfz.

Magiftraat by MifGvegedain zal zyn; indien hy binnen den beftemden tyd

gekomen zal zyn, en met goede ende ontwyfFelbaarebewyzen van de Magi-
ftraat van de Plaats da'ir de Overleeden zyn refidentie hield , eer hy zich

naa Ziveden begaf, zal hebben doen biyken dat hy de rechten Erfgenaam
is, zoo zal hy de gemelde fucceiTie ofte erffenifle mogen aanvaarden; in

zulker voegen nochtans, dat, indien de Overleeden een Burger ofte On-
derdaan van zyne Majefteit was , de Erfgenaam gehouden zal zyn tebetaalen

het gewoonlyk recht (mits dat hetzelve niet boven het derdepart van deErf-
fenüTe zal bedragen ) aan de Stad daar de Overleeden geftorven is , eer hy
zyne Goederen uit de Stad ende het Koningkryk zal hebben vervoert, ofte

aldaar verhandeld,- waar mede dan alie Rechten diezyne Majt. ende deszelfs

Koningkryk van zodanige ErfFenille plegen te trekken, zullen ophouden en
vernietigt zyn ,• en in gevalle de Overleeden alleen een Faftoor of Commis
van een Onderdaan ofte J3urger van de Heeren Staaten-Generaal is geweeft , zal

de Magiftraat van de Plaats, daar dezelve overleden is, van gelyken gehou-

den zynbyMiffive tot tweemaal toe daar van kennifle te geven aan de Ma-
giftraat vandeStad , alwaar di^n overlede Fadloor hadde bekent gemaakt, dat

de Eigenaar van de Goederen die hy verhandelde, zyne refidentie hielt, ofdat
mjn'tzelve uit de Boeken ofie Papieren van den Overleeden , of andere be-

fcheidenquam te vernemen, teneinde den rechten Eigenaar mag worden be-

N n n n 2 kend
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kend gemaakt , hoe noodzaakelyk het is , dat hy zyne Goederen en Effec-

ten kome naa hem te nemen ; ende in gevalle hy zelfs perfoonlyk , of door

Gevolmachtigde genoegfaam komt te bewyzen dat hy de rechte Eige-

naar is van de nagelaaten Goederen, zoo zal het hem vryftaan alle zyne

Goederen en Effeften naa hem te neemeu , en dezelve zonder eenige af-

kortinge te verkoopen of weg te voeren; En zullen de Onderdaanen vaa

zyne Majefteit in de Provinciën van de Vereenigde Nederlanden op de^

zelve wyze en maniere worden gehandeld , en dezelfde Recliten en Vryhe-

den genieten, zoo ten opzichte van de ErfFeniflen die haar aldaar mogen te

beurte vallen, als van de Goederen ende Koopmanfchappen, die aanhaare

CommifenofteFadloors toe-betrouwt zyn; zullende insgelyks deMagiftraac

van de Plaats, daar de Eigenaar of zyn Fa6loor overleden zal zyn, gehou-

den weezen by Miflive tot tweemaal toe te laaten weten aan de Magiftraat

van de Plaats daar de Erfgenamen ofte die geene woont, die de Goederen

aan den Faftoor toe-vertrouwt heeft , dat zy het haare by den FaCloor

naagelaten , zonder eenige af-kortinge kunnen naa haar neemen, endede

ErfFeniiTe zonder eenig belet, volgens de Wetten en Coftumen van 't Land,

aanvaarden; ende zal de Magiftraat van de Plaats, daar toe verzocht zya-

de, gehouden weezen de behulpfame handt te bieden.

XL

Zoo wanneer de geladene Schepen van d'een ofte d'andere zyde, voor-

by des anders Kuften komen te zeilen , ofte by florm of anderfints in des-

zelfs Reeden ofte Havens komen in te loopen , zullen dezelve niet gehou-

den zyn haare Goederen, of een gedeelte van dien, aldaar te lofTen ofte

te verhandelen, of ook eenige Rechten te betaalen, ten ware zy haare

Waaren aldaar vrywillig quamen te ontlaaden; het zal echter geoorloft

zyn , naa verkregen permiflie van die geene , die over de Zaaken van de

Zee gefield zyn , zoodanige quantiteit van de inglaaden Goederen te loflea

en verkoopen , als van nooden zal zyn om het Schip te calfateren en vic-

tualieeren , in welk geval de geheele Ladinge van 't gemelde Schip de be^

taalinge van den Tol niet fubjeét za! zyn , maar alleen dat gedeelte 't welk

ontlaaden en verkoft zal weezen.

X I L

De Schippers, haare Stuurlieden , Officiers, Soldaaten, Matroozen,

ende andere Zeelieden , ook de Schepen zelfs met haare Ladinge, zullen

niet mogen worden gearrefteert ofte aangehouden uit kracht van een ge-

nerale ofte particuliere ordre, van wie het zoude mogen zyn, ofte om
wat oorzaak , of onder wat pretext het zy : Wyders zal generalyk niets

met geweld aan wederzyds Onderdaanen worden afgenomen ofte afgeperft,

maar zal alles gerechtelyk ende dcugdelyk moeten worden betaald ; waar

onder echter niet verftaan worden begreepen te zyn de arreften ofte

faifilTe.
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faififTementen , door ordre ende authoritek van de Juflitie , en by ordinai-

re wegen van Rechten, ter zaake van deugdelyke fchulden ofte deliflen

gedaan; welken aangaande by fornie van Rechten, volgens d' ordinaire

Rechcsvorderinge, zal worden geprocedeert.

X I 1 r.

Alle Onderdaanen ende Ingezetenen van zyne Koningklyke Majefteic

van Z'coeden, en van de Vereenigde Nederlanden, zullen met haare Sche-

pen ende Goederen in alle veiligheid ende vryheid mogen vaaren ende

handelen , zonder onderfcheid te maaken wie de Eigenaars van dezelve

zouden mogen zyn , van haare Havens , Koningkryken ende Provinciën

,

als mede van de Havens en Koningkryken van andere Staaten ende Prin-

cen, naar de Plaatfen van diegeene die reets verklaarde Vyanden zoo van
Zweden als van de Vereenigde Nederlanden , ofte van een van beide zyn

,

of die het zouden mogen worden : Ook zullen dezelve Onderdaanen ende

Ingezetenen met de voorfz. veiligheid en vryheid met haare Schepen ende
Goederen rriogen vaaren en handelen zonder onderfcheid wie derzelver

Eigenaars zouden mogen zyn, van de Plaatfen, Havens, ende Reeden
van die geene, die Vyanden van de beide Partyen, ofte van een van bei-

den in 't byzonder zyn , zonder tegen-zeggen ofce hindernifle, van wie het

zoude mogen weezen , niet alleen a drolture van de voorfz. Vyandelyke
Plaatfen naar een Neucraale; maar ook van de een Vyandelyke Plaats naar

de andere,' het zydat dezelve onder de Jurisdiflie van één of van verfcheide

Princen zouden mogen gelegen zyn: Wyders zal het aan de voorfz. On-
derdaanen ende Ingezetenen vry flaan, met dezelve fecuriteit ende vry-

heid haare Goederen ende Koopmanfchappen aan Neutraale Schepen te

betrouwen, om dezelve van een Vyandelyke Plaats naar een Neutraale,

of van een Neutraale naar een Vyandelyke, ofte eindelyk van een Vyan-
delyke naar een Vyandelyke te tranfporteeren , zonder onderfcheid te

maaken of die Plaatfen onder de Jurisdiflie van een of van verfcheide

Princen gelegen zyn.

X I V.

De voorfchreve Vryheid van Navigatie ende Commercie zal zich tot

allerhande foorten van Koopmanfchappen extenderen , uigczonderd alleen

die geene, die in 't naaflvolgende Artikel onder de naam van Contrabande
aangeweezen worden.

X V.

Onder deezen naam van Contrabande of verboodene Koopmanfchappen
worden alleen begreepen allerhande Wapenen, als iVlufquetten , Gefchut,

Vuur -Roers met haare Sloten, ende anders daar toebehoorende, Vuur-
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werken, Kruit, Lont, Kogels, ITellebaarden, Lancen, Pieken, Bylen,
Mortiers, Petarden, Granaten, Forqiiet-flokken, Bandeliers, Salpeter,

Piilolen en Miifquet-kogels , Stormhoeden , Helmecten, Hamaflen, De-
gensmet haare Draagbanden, ende diergelyke ilag van Wapenen, mits-

gaders wat tot uitruitinge van Paerden noodig is , Fiflool-holllers en aller-

hande andere Oorlogs-lnflrumenten.

XVI.

Doch onder de gemelde verboodene Goederen , zullen deeze volgende geen-

fins worden begreepen , als namentlyk : Tarwe , Gerll , en allerhande andere

foorten van Koren ende Graanen, Olie, Wyn, allerlei Zout, en genera-

lyk alle Eet-waaren die tot onderhoud van des Menfchen leeven noodig
zyn, als mede niet Yzer, Koper, Metaal, en al 't geene dat tot den aan-

bouw ende loeruflinge van Schepen van nooden is, als namentlyk Hennip,
Zeildoek, Pek, Teer, JVlaflen, Balken, Kromhouten, Deeien, Kabels,

Ankers, ende alle gedeelte van dien noch eenige andere Koopmanfchap-
pen, dewelke geen form tot een Land- of Zee- Oorlog gekregen hebben,
ende veel minder die geene die reeds tot eenig ander gebruik zyn toege-

fteld, ofte vervaerdigd , dewelke onder de vrye Goederen zullen worden
gerekend, nevens alle andere Goederen en Koopmanfchappen , dewelke

in 't voorgaande Artikel niet en zyn gecomprehendeert, in zuiker voegen,
dat dezelve door de wederzyds Onderdaanen naar de Vyandelyke Plaat-

fen ( uitgezonderd alleen die geene die belegert , berent of omcingelt

zouden mogen zyn) in alle vryheid zullen mogen worden getranfporteert

ende vervoert.

X V I L

En op dat al het geene voorfz. is te beter ende te naauwkeuriger geob-

ferveert , en ter executie gefteld zoude mogen worden , zoo is geaccor-

^eert , dat alle groote ende kleine Schepen met haare ingeladene Goede-
ren, zyne Majefleits Onderdaanen toebehoorende , dewelke in eenige

Zeehavens van de Meeren Staaten- General ingeloopen zyn, en vandaar
naar Vyandelyke Piaatfen zullen willen gaan, alleen gehouden zullen zyn
aan de Officiers van de Piaatfen en Havens daar zy van daan zullen vaa-

ren, te toonen haare Pafpoorten, inhoudende fpeciiicatie van haare Ladin-

gen met het gewoonlyk en erkende Merk en Zegel van de Magiflraat of
Officiers daar toe aangefleld, in die Plaatfe daar zy eerfl: van daan ge-

vaaren zyn , met exprelTie vin de Plaats, v.'erwaards zy gedeflineert zyn

,

ende dat in de gewoonlyke forme, zoo als in ieder Plaats gebruikelyk is;

na welke exhibitie der 'Pafpoorten in de voorfz. forme zylieden niet meer
zullen mogen worden gemoleflecrt, geviliteert ofte in haare reize opge-
houden, onder wat pretex-t het zoude mogen wetzen.

X V I I L
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XVIII.

De Schepen van de Onderdaanen en Ingezetenen van zyn Koningklyke

Majefleic van Zvieden y komende aan eenige Plaatfen, behoorende onder het

Gebiedt van de Heeren Staaten - Generaal , edog geene Havens willende

aandoen, of daar inne gelopen zynde, niet willende haar ingeladen Goe-

deren verkoopen of verhandelen , zullen niet gehouden zyn eenige ope-

ning van haare Ladinge te geven, ten ware dezelve fufpe6l waren van

eenige verbodene Goederen aan de Vyanden van de hoog-gemelde Heeren
Staaten- Generaal te willen tranfporteeren.

XIX.

Ende in cas van de voorfz. notoire fufpicie, zullen de voorfz. Zweedfchr
Onderdaanen en Ingezetenen gehouden zyn haare Pafpoorten in de Ha-
vens op de hier voor verhaalde wyze te vertoonen.

X X.

Ende in gevallede voorfz. Zweedfche Schepen de Oorlogfchepen van de
hooggemelde Heeren Staaten - Generaal , of van particuliere Armateurs,
haare Onderdaanen, het zy op de Kuft, of in volle Zee komen te ontmoe-
ten , zoo zullen dezelve Oorlogfchepen , om alle onheil voor te komen , bui-

ten fchoot van 't Kanon blyven , en een Chaloup aan boord van de Zweed-

fche Onderdaanen of Ingezetenen zenden, ende alleen met twee a drie

Mannen daar in gaan, aan dewelke door de Schipper van 't voorfz. Zweed'

fche Schip getoont zullen worden de Pafpoorten , in voegen als in de voor-
gaande Artikelen is gezegd, als mede de Zee-Brieven, geconcipieert naa
de forme achter aan dit Traflaat geftéld , uit dewelke blyken kan , te we-
ten uit het Pafpoort van de Ladinge , ende uit de Zee - Brieven , van de
Woonplaats in Zweden, mitsgaders van den naam van den Schipper en vair

het Schip , ten einde door deeze twee middelen mag worden geweten of
'er eenige verbodene Koopmanfchappen in zyn, ende ook genoegfaam
blyke de qualiteit van het Schip ende van den Schipper, aan welke Pas-

poorten en Zee-Brieven volkomen geloof zal worden gegeeven, temeer
dewyl zoo wei van de zyde van zyne Koningklyke Majefteit, als van de
Heeren Staaten - Generaal gecontrafigneerde Certificatien zullen worden
verleent , op dat men de validiteit van dien zoo veel te beter zoude ken-

nen 5 ende dezelve niet vervalfl zonden worden.

XXL
Ende in gevalle eenige van de voorfz. verbodene Koopmanfchappen in

de Schepen van de Onderdaanen van zyne Koningklyke Majefteit van

Zwedeiij gedeflineert naar de Havens , toebehooreade den Vyanden van
de-
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de Heeren Staaten- Generaal, in maniere voorfz. wierden gevonden, zuK

Icn dezelve ontlaaden, en voor de Admiraliteiten der Vereenigde Neder-

landen, ofte voor een anderen competenten Rechter aangeklaagt en ge-

confifqueert worden , zonder dat nochtans het Schip ende de andere Goe-
deren ende Koopmanfchappen die vry ende gepermitteert zyn , ende in

het Schip overblyven , in eeniger .manieren daarom aangeilagen , ofte ge-

ccnfisqueert zullen worden.

X X I I.

Wyders is geaccordeert, dat al 't geene bevonden zal worden door de
gemelde Z'-Meedfche Onderdaanen en Ingezetenen gelaaclcn te zyn in Sche-

pen van die geene, die Vyanden van de Heeren Staacen-Generaal zyn,

fchoon dat het geene verboden Goederen zyn , met alle de andere die in

't -voorfz. Schip gevonden zullen worden , zonder eenige exceptie ofte re-

fervatie zullen worden geconfifqueert ; ende dat ter contrarie vry gelaten

en gerelaxeert zal worden al het geene in de Schepen van de Onderdaa-

nen van zyne Koningklyke Majefteit zal zyn gelaadcn , fchoon de Ladin-

ge, of een gedeelte van dien, den Vyanden van de Heeren Staaten-Gene-

raal toebehoorde , uitgezonderd de verbodene Goederen ,• welken aangaan-

de geobferveert zal worden het geene in de voorgaande Artikelen vaflge-

fleld is ; ende is wyders tot meerder elucidatie van dit Artikel geconve-

nieert, dat in gevalle beide de Partyen, of een van dezelve in Oorlog

quam te raaken , de Goederen echter van de Onderdaanen van de andere

Party, die in de Schepen van een derde gevonden worden , dewelke

Vyand van beide, of van een de twee Pdrtyen geworden is, geenfints

zullen mogen worden geconfifqueert onder dien fchyn of pretext, dat de

zelve in een Vyandelyk Schip geladen of gevonden zyn ; en zal dit niet

alleen worden geobferveert, indien de voorfz. Goederen voor de denuncia-

tie ofte verklaringe van den Oorlog waren geladen , maar ook in gevalle

zulks naa de voorfz. denunciatie was gefchied, mids dat het binnen de na-

volgende tyd of termynen in 't werk was gefteld, namendyk , indien de

voorfz. Goederen in eenige Plaats of Haven van de Ooft- of Noord -Zee,

tuflchen de Soundinghs en ter Neufe in Noot wegen, binnen den tyd van zes

weeken naa zoodanige Declaratie waren geladen ; binnen den tyd van twee

Maanden tuffchen de voorfz. Soundinghs ende de Siraat van Gibraltar; bin-

nen tien weeken in de Middelandfche Zee tot de Linie Mqiiino^iaal ; ende

eindelyk binnen den tyd van acht Maanden aan geen zyde van de voorfz.

Linie, in wat Plaats van de Waereld het zoude mogen zyn, zoo dat de

Goederen van de Onderdaanen van zyne Koningklyke Majefteit van Zxue-

den, in hoedanig Schip of Vaartuig, toebehoorcnde de Vyanden van de

Heeren Staaten - Generaal , binnen den gemelden tyd en termyn dezelve

genomen ofte bevonden zullen worden, onder dat pretext, dat het Vyan-
delyke Schepen zyn, niet en zullen mogen worden geconfisqueerd, maar

ter contrarie zonder uitllel aan de Eigenaars gerellicueert , ten ware de voorfz.

Goede-
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<}oederen naa den voorfz. refpectiven tyd en termynen waren geladen,

mits conditie nochtans, dat men geene Contrabande Goederen (fchoon

dezelve om de voorfz. oorzaak geen confifcatie fubjefl zyn) naar geene

Vyandelyke Plaatfe zal mogen brengen ; ende gelyk nu aangaande de

Schepen en Goederen is geflipuleert , dat de vrye Schepen ook de Goede-

xen zullen vry maaken ; zoo is ook vervolgens geaccordert, dat de voor-

fchreve Vryheid mede zal worden ge-extendeert , tot de Perfoonen die

met een vry Schip vaaren, in dier voegen, dat fchoon dezelve Vyanden
van beide de Partyen , of een van dezelve mogten weezen , zy echter uit

het voorfz. vry Schip niet zullen mogen worden geligt, ten ware zylieden

Soldaaten ende in efFeótiven dienft van de Vyanden waren.

XXIII.

De Onderdaanen ende Ingezetenen van de Hceren Staaten - Generaal

zullen dezelve rechten , vryheid en exemptie in haare Navigatie en Com-
mercie, zoo in de Havens en op de Kuflen, als in volle Zee, ende de
Landen van zyne Majefteit reciproquelyk genieten , dewelke zoo even ge-

zegd is , dat deszelfs Onderdaanen , ten opzichte van de Heeren Staaten-

Generaal, en in volle Zee genieten; ende zal deeze réciproque egaliteic

in alles ten wederzyden worden verftaan , alwaar het zelfs dat de Heeren
Staaten - Generaal naderhand Vriendfchap ofte Neutraliteit met eenig Ko-
ning, Prins of Staat hadden, die in Oorlog met zyne Majefteit ofte het

Koningkryk van Zweden zouden mogen komen; en zullen beide Partyen

dezelve conditien en limitatien genieten, die inde voorgaande Artikelen

zyn ge-exprimeert.

XXIV.

Ende op dat de Onderdaanen ende Ingezetenen van de Heeren Staaten-

Generaal zoo veel te beter zouden worden verzekert, dat haar geen leet

ter waereld door de Oorlogfchepen van zyne Koningklyke Majefteit zal

weder-varen, zoo zal aan alle de Kapiteinen van de Koningklyke Schepen,
mitsgaders aan alle en iegelyk Onderdaanen van zyne Majefteit, wel ex-

preffelyk geinterdiceert ende verboden worden
,

geen ongelyk of fchade
dezelve aan te doen, op pcene van arbitrale correólie en vergoedinge, en
reftitutie van alle fchade ende intereflen , onder verband van haare Perfoo-

nen en Goederen, 't welk ook aan de zydc van de Heeren Staaten - Gene-
raal alzoo zal worden nagekomen.

XXV.

Om dezelve oorzaak zuUtn a'le Kapiteinen van Schepen , by particulie-

ren op haar koften ten Oorlog uitgeruft, gehouden zyn, eer zy haare Com-
miflien ontvangen, fufBfante cautie, ter fomme van vyftien duizend Gal-

O o o o dens.
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dens , of zes duizend Ryksdaalders voor den competenten Rechcer te (lel-

len, dat zy alle fchade ende ongelyk , die zy of haar Volk tegens die

Traèlaat en de Plakaten van zyne Koningklyke Majefteit van Zweden , de
welke uit krachte ende volgens den inhoud van dien zullen worden gepu-

bliceert , zouden mogen komen te veroorzaaken , in yö/iiam zullen vergoe-

den , op poene van revocatie en cafTatie van haare Commiffien , het welk
jnede van de zyde van de Heeren Staaten- Generaal zal worden geob-

ferveert.

XXVI.

In gevalle eenige van de voorfz. Kapiteinen , in dienfl: van de eene of

de andere Party zynde; een Schip met verbodene Goederen, als vooren

gezegd ,
quam t'achterhalen , zal hy daarom de Luiken van het zelve niet

mogen openen, of de Kiften, Kaften, Pakken, of Vaten ontfluiten of

aan ftukken flaan, ofte 't minfte gedeelte daaruit ncemen , vervoeren,

verwifielen , ofte in eenigerhande manieren vervreemden, voor dat de

gantfche Ladinge van dien, in prefencie van de Officiers, gefteld over de

Zaaken van de Zee, aan Land gebragt , ende geinventarifeert zal zyn;.

doch in gevalle niet alles, maar alleen een gedeelte van de Ladinge in

verbodene ofte Contrabande Goederen beftond, en dat de Kapitein van 't

Schip ,
prefenterende dezelve goedv/illig aan den Neemer die ze gevon-

den heeft over te leveren, zoo zal in dat cas de voornoemde Neemer
denzelven niet dwingen, om naar de een of de ander Haven, dien hem
beft aanftaat , met hem te gaan , maar ter contrarie hem aanftonds los la-

ten, ende zyne Reize niet langer ophouden.

XXVII.

Zyne Koningklyke Majefteit vunZiveden, genegen zynde de Onderdaanen

van de Heeren Staaten - Generaal gelyk zyne eigene Onderdaanen in alle

zyne Landen te begunftigen , zal zoodanige noodige en krachtige voorzie-

ninge doen, dat over de genomene Schepen ende Pryzen goed Recht ende

Juftitie door onverdagte ende ongeinterefl'eerde Rechters gedaan worde
j

zal mede wel ernftelyk belaften , dat de albereids geweezene , en noch te

wyzene Sententien, volgens derzelver inhoud, behoorlyk ter executie ge-

fteld worden, en haar effeèl forteren..

X X V I I L

In gevalle de AmbaiTadeurs of andere publicque Minifters van de Hee-

ren Staaten -Generaal, aan het Hof van zyne Majefteit refiderende , over

de iniquiteit van de geweezen Sententien quamen te klagen , zal zyne Ma-
jefteit dezelve in zynen Raad doen revideren ende examineren , om te zien

of de conditien ende precautien, in dit Trattaat vervat, naar behooren
zyn
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zyn geobferveert , ende behoorlyk effe£l hebben gehad , en zal van ge-

lyken bezorgen dat daar in voorzien , ende aan ieder Klager goed Recht

binnen den tyd van drie Maanden gedaan worde, zullende ondercuflchen

de Goederen in queftie, voor of na de Sententie, geduurende de revifie,

niet als met conient van de GeinterefTeerden , mogen verkoft ofte gelod

worden , om alzoo alle fchade voor te komen.

XXIX.

Zoo wanneer een Sententie in een Proces tufTchen de Neemers de Pry-

xen ter eener, en de Reclamanten ter andere zyde, in faveur van iemand

van deeze laatfte zal zyn geweezen , zoo zal de voorfz. Sententie onder

behoorlyke cautie ter executie gefteld worden , niet tegenftaande den
Neenier daar van heeft geappelleert, het welk echter geen plaats zal heb-

ben, zoo wanneer de Sententie tegens de Reclamanten zal zyn geweezen;
ende zal het geene, zoo in dit als in de voorgaande Artikelen is gezeid,

van goed en prompt Recht en Juftitie te laten weder-vaaren aan de On-
derdaanen en Inwoonders van de Vereenigde Nederlanden, omtrent de
Pryzen door de Onderdaanen van zyne Majefteit gemaakt, mede worden
geobferveert aan de zyde van de Heeren Staaten - Generaal , omtrent de ^

Pryzen door haare Onderdaanen genomen.

XXX.

Het zal aan zyne Majedeit, ende aan de Heeren Staaten Generaal t'al-

lèn tyden vry flaan , zoo veel Oorlog- ende Koopvaardy-Schepen in mal-

kanders Gebiedt te laten maaken ende te huuren , als haar goed dunken
zal, mitsgaders allerhande Oorlogs-Munitien aldaar in te koopen; ende
zullen dezelve bezorgen , dat de inkoop ende levering van de voorfz.

Schepen, Goederen ende Munitien, tot een behoorlyke Prys, ende ter

goeder trouwe gefchiede ; mits conditie nochtans, dat zoodanige vryheid

aan d'een of des anders Vyanden , die AggrefTeurs zyn , niet en zal wor=
den vergunt.

XXXI.

In gevalle eenige Oorlog- ofte Koopvaardy-Schepen, door onweder of

ander ongeluk , op eenige Klippen ofte Rotfen ontrent de Kufhen van de
eene ofte de andere Party quamen te flranden ende te vergaan ; zoo zal al

het geene van de voorfz. Schepen ende der zelver toebehooren, mitsga-

ders van de Goederen ende Koopmanfchappen gebergt zal zyn , ofte het

provenu van dien, aan de Eigenaars ende Reclamanten, ofte der zelver

Fadlooren of Commifen, binnen den tyd van een Jaar ende dag, zonder

eenige forme van Proces, worden gereftitueert, mits alleenlyk betaalende

O o o o 2 de
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de onkoften in 't bergen van dezelve gevallen, tot zoodanigen Prys;.

als ten wederzyden voor Berg-loon zal zyn beraamt: Ende by contra-

ventie zal zyne Majefteic, en de Heeren Staaten-Generaal bezorgen, dat

haare Onderdaanen flrengelyk zullen worden geftraft , die aan zoodanige

onmenfchelykheid fchuldig bevonden zullen worden.

XXXII.

Zyne Majefleit ende de Heeren Staaten - Generaal , zullen geene Pi-

raten ofte Zee-Roovers , wie die ook zouden mogen weezen , in haare

Havens gedogen, ofte ook toeftaan dat iemand van haare Onderdaanen-

ofte Ingezeten dezelve ontvangen ; maar ter contrarie zullen zy die doen

opzoeken
,

gevangen neemen , naar verdiende ftrafFen , en uit haare

Havens verdryven ; ook de Schepen , Goederen ende Koopmanfchappen

door dezelve genomen , die noch in weezen zyn , aan de rechte Eige-

naars aanflonds, en zonder eenige forme van Proces ofte kollen doen

reftitueeren.

XXXIII.

De Onderdaanen ende Ingezetenen zullen ten wederzyden over al in de-

Landen , hoorende onder de gehoorfaamheid van zyne Majefleit ende van

de Heeren Staaten-Generaal, mogen gebruiken zoodanige Advocaaten,

Procureurs , Notariflen ende Solliciteurs , als het haar goed dunkt ; ende

zal men bezorgen dat binnen den tyd van twee Maanden na de geweezen
Sententien, de executie daar vanhaar volkomen efFeft forteere, tot wel-

ken einde dezelve door de ordinaire Rechters, des noods daar toe verzogt, .

Rechters daar toe zullen worden gecommitteert ; ook zal het haar geoor-

loft zyn ter Plaatfe daar zy woonen , haare Boeken van Nogotie ende Com-
mercie, mitgaders haar Brieven te houden en te fchryven in zoodanige.

Taal., als 't haar belieft, zonder eenig onderzoek of moleflatie.

.

XXXIV.

Het zal mede aan zyne Koningklyke Majefleit, ende aan de Heeren

Staaten-Generaal vry flaan, tot gerief van haare Onderdaanen, trafique-

rende in der zelver refpeflive Koningkryken ende Landen, Nationaale

Confuls aan te flellen , dewelke die Rechten, Vryheden, en Immuni-

teiten zullen genieten , die haar van Ampts - wege toekomen ; zullende

echter over de Plaatfen daar dezelve zullen worden aangefleld , moeten

worden gehandeld.

X X XV:
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XXXV.

Zyne Majefteit, en de Heeren Staaten-Generaal zullen niet gedoogen,
dat op haare Kuften , in haare Havens ende Rivieren, de Schepen ofte

Goederen van haare refpeflive Onderdaanen worden genomen door de
Oorlogfchepen ofce andere Schepen , die voorzien zyn rnetCommiffie, en
ten dienfte van een ander Prins , Republycq ofte Stad, wie die ook zy,
uitgeruftzyn; ende byaldien zulks mogce gebeuren, zullen dezelve ten we-
derzyden haar authoriteit interponeeren, ende alles aanwenden, ten einde,

de geleden fchade worde vergoed.

X X X V r=

Indien het gebeurde dat by inadvertentie of anderfmts , eenige contra-
ventie van dit Traclaat , aan de zyde van zyne Koningklyke JMajelleic-

ende deszelfs SuccefTeurs, of aan de Heeren Staaten-Generaal wierde ge-
pleegt, zoo zal daarom de Vriendfchap ende goede eenigheid niet aan-
ftonds verbrooken worden; maar zal dit Traélaat in zyn volle kracht en
vigeur blyven ; ende zal men bezorgen dat vergoedinge van de Contraven-
tie gedaan worde; en indiende Onderdaanen van d'eene ofted'andereParty
fchuldig bevonden worden , zullen dezelve ilrengelyk worden geftrafc.

X XLX V I L

Dit Traflaat van Navigatie ende Commercie zal duuren vier-entwintig,

Jaaren na de tekening deezes ; ende zullen de Ratificatien van wederzy-
den in goede forme binnen den tyd van drie Maanden , te rekenen van
den dag van de ondertekeninge, of eerder (zoo het mogelyk is) tot Stock-

holm worden uitgewifleld. Ten oirkonde deezes, ende tot meerder be-

krachtinge van 't bovenftaande ; zoo hebben, wederzyds d' Extraordinaire

AmbaiTadeurs ende Plenipotentiariflen uit krachte van haare Volmachten

,

deeze Artikelen van onderlinge Commercie en Navigatie, met haare eigene

Handen en Zegels ondertekend en bevefligd. Aldus gedaan tot Nyme»
gen dea ïjO^ober, zeftien honderd negen-en-tfeventig.

Was getekend,

(L. S.) Benediltus Oxenfilerna. (LS.) Hironymus van Beverningk'.

(L. S.) Paulin OHvtnkrans. (L.S. ) Willem van Haren.

Oooo 3
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6(52 TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL

Formulier van de Zee - Brieven aan de zyde van den

Koning van Zweden.

DENAllerdoorluchtigfte, Doorluchtigfte , Doorluchtige, Grootmag-
tigfte, Groocmagtige, Hooge, Wel - Geboore , Wei-Edele, Erent-

felle , Achtbare , Wyze , Voorzienige Heeren , Keizeren , Koningen

,

Republycquen, Princen , Vorften , Hertogen,, Graaven, Baronnen, Hee-
ren , Burgermeefheren , Schepenen, Raaden, mitsgaders Rechteren, Of-
ficieren, Juflicieren ende Regenten aller goeder Steden ende Plaatfen, en
de Haven-Meeflers die deeze opene Brieven zullen zien ofte hooren lee-

zen : Doen Wy Burgermeefteren ende Regeerders der Stad

weten , dat Schipper van
voor ons comparerende , by folemnelen Eede verklaart heeft , dat het

Schip genaamt groot omtrent Laden,
het welke hy althans voert, in de Ryken ende Provinciën van zyne Ko-
ningklyke Majefleit van Zweden, Onzen Genadigfte Heer ende Koning,
t'huis behoord : Zoo waarlyk 7noeJl hem Godt Almachtig helpen: Ende want
Wy den voornoemden Schipper gaerne gevorderd zagen in zyne recht-

vaerdige zaaken : Zoo is Ons verzoek aan allen voornoemt, ende ieder

in 't byzonder, daar de voorfz. Schipper met zyn Schip ende ingeladen

Goederen komen zal , dat dezelve gelieven den voornoemden Schipper
goedelyk te ontvangen , ende behoorlyk te trafteeren , regard nemende
op ieders ftaat en conditie, gedogende hem op zyne gewoonlyke Tollen

ende Ongelden , in het door ende voorby vaaren , haare Havens , Stroo-

men, ende Gebiedt te pafleeren, vaaren, ende frequenteren, om zyne
Negotie te doen, daar ende zoo hy te rade vinden zal, het welk wy gaerne
naar verdiefte willen vergelden. Des t'oirkonde deezer Stede Zegel ter dier

oorzaake hier aanhangende, mitsgaders met des Stads -Schryver eigen on-
dertekeninge beveiligd. Gedaan den Anno

Formulier van de gecontrafigneerde Certificatien.

WY certificeren by deezen , dat deeze tegen-
woordige Zee -Brieven waarlyk ende zekerlyk zyn verleend ende

uitgegeeven by en van wegen competente Burgermeefteren ende Raadt
der Stad ende dat dezelve als oprecht, ende ten opzichte
van 't Zegel ende ondertekeninge van dien authenticq, by allen ende eenen
iegelyken, die deezen eenigermaten aangaan mag, volle kracht ende effeól
erlangen moet. Datum, &c.

Formu-
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Formulier can de Zee -Brieven aan de zyde van de

Heeren Staaten - Generaal.

DEN Allerdoorluchtigfte, Doorluchtigfle , Doorluchtige, Trootmag-
tigfle, Grootmaguge, Hooge, Wel Geboore, Wei-Edele, Erent-

fefte, Achtbare, Wyze , Voorzienige Heeren, Keizeren , Koningen,
Republycquen , Princen, Vorften, Hertogen, Graaven, Baronnen, Hee-
ren , Burgermeefleren , Schepenen , Raaden , mitsgaders Rechteren , Of-

ficieren, Juflicieren ende Regenten aller goeder Steden ende Plaatfen , het

zy Geefielyke ofte Waereldlyke, die deeze opene Brieven zullen zien ofte

hoeren leezen: Doen Wy Burgermeefleren ende Regeerders der Stad

weten, dat Schipper van

voor ons comparerende, by folemnelen Eede verklaart heeft, dat het Schip,

gcnaamt groot omtrent Laften, het

welke hy althans voert , in de Geünieerde Provinciën t'huis behoord: Zoo

ijoaarlyk moefi hem Godt Almachtig helpen ; Ende want Wy den voornoemden
Schipper gaerne gevorderd zagen in zyne rechtvaerdige zaaken : Zoo is

Ons verzoek aan allen voornoemd , ende ieder in 't byzonder , daar den
voorfchreven Schipper met zyn Schip ende ingeladen Goederen komen
zal , dat dezelve gelieven den voornoemden Schipper goedelyk te ontvan-

gen, ende behoorlyk te trafteeren , regard nemende op ieders flaat en
conditie, gedoogende hem op zyne gewoonlyke Tollen ende Ongelden

,

in het door ende voorby vaaren, haare Havens, Stroomen, ende Gebiedt

te pafTeeren , vaaren , ende frequenteeren , om zyne Negotie te doen , daar

ende zoo hy te rade vinden zal , het welke Wy gaerne naar verdienfte wil-

len vergelden. Des t'oirkonde deezer Stede Zegel ter dier oorzaake hier

aanhangende, mitsgaders met des Stads -Schryvers eigen ondertekeninge

beveiligd. Gedaan dea Anno

Formulier van de gecontrafigneerde Cei'tificatien.

WY certificeren by deezen , dat deeze tegen-

woordige Zee - Brieven waarlyk ende zekerlyk zyn verleent ende

uitgegeeven by en van wegen competente Burgermeefleren ende Raad der

Stad ende dat dezelve als oprecht, ende ten opzichte

van 't Zegel ende ondertekeninge van dien authenticq, by allen ende eenen

iegelyken, die deezen eenigermaten aangaan mag, volle kracht ende effieft

erlangen moet. Datum, &c.

Sepraai
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Separaat Artikel tot het TraClaat 'Dan Commercie.

ALZO O by het zevende Artikel van 't Traftaat van Commercie een

Clauful is geinfereert, dat de wederzyds Onderdaanen ende Ingeze-

tenen van dezelve Privilegiën ende Vryheden in elkanders Plaatfen ende

Landen, aangaande alle Rechten, Impofitien ende Tollen, de Commer-
cie ende Navigatie concernerende, zullen jouifTeren als de befte Uitheem-

fche Vrienden genieten, of in't toekomende zullen genieten ; ende dat echter

van wegen de Heeren Staaten-Generaal niet uitdrukkelykenis gerenuncieert

aan de belaftinge, waar mede de Goederen of Schepen, die door de Sont

ofte de Belt gaan ende keeren , meerder bezwaard worden als die geene

,

die naar andere gedeelten des Waerelds zeilen, en van daar weder komen;
zoo is daarom by dit Artikel verklaart ende geaccordeert , dat aangaande

het affchaffen van de voorfz. belaftingen , met den cerflen naadere confe-

rentien in den Haag zullen worden aangcfteld , ten einde ook dit different

voor den eerften Mey zeftien -honderd een-en- tachtig werde afgedaan,*

ende op dat zyne Koningklyke Majefleit geene prsejudiiie hier uit zoude

lyden ; dat de voorfz. belaftinge , uit krachte van de voorfz. réciproque

Claufulen , van te genieten de Privilegiën van de befte Vrienden , voor als

noch exprelfelyk niet weg genomen is; ende of het echter, buiten ver-

moeden, quam te gebeuren, dat de voorfz. belaftinge binnen den voorfz.

dag niet weg genomen wierde, zoo zal in dit cas de voorfz. Claufule van

de befte Vrienden haare kracht ende vigeur, zonder eenige verdere con-

ventie , komen te verliezen , als of dezelve in 't voorfz. Artikel nooit was

gecomprehendeert; ende zal ondertuftctien van d'een ofte d'andere zyde

geen innovatie gemaakt worden tot praejuditie van de voorfz. Claufule, on-

trent het genieten van de Privilegiën van de befte Vrienden ; alzoo mede
in het voorfz. zevende Artikel noch een ander Claufule gefteld is, dat aller-

hande laften ende ongelykheden , dewelke tot vermindering ofte bepaa-

linge van de voorfz. mutueele Vryheid , naa het Jaar zeftie-honderd zes-

en-vyftig, by Plakkaat, ofte by gewoonte, bevonden zullen worden inge-

voerd te zyn , zullen moeten ophouden : Ende gemerkt de Heeren Staaten-

Generaal verzocht hebben , dat de voorfz. cafTatie en abolitie tot het Jaar

zeftienhondcrd veertig zoude worden te rugge getrokken, ten minften in

de Provinciën , Landen ende Plaatfen , die zyne Koningklyke Majefteit

buiten het Koningkryk van Ziveden onderworpen zyn; ende dat de Extra-

ordinaire Ambafladeurs ende Plenipotentiariflen van zyne Koningklyke

Majefteit, by manquement van ordre, dit verzoek van de Heeren Staa-

ten-Generaal geweigert hebben in te willigen: Zoo is eindelyk geaccor-

deert, dat over deeze zaake mede nader conferentien en befoignes zullen

worden gehouden, ende dat dezelve insgelyks voor den eerften Mcy zes-

tien honderd een-en-tachtig zal worden afgedaan: Ende zal dit Separaat

Artikel van alzulken kracht ende vigeur zyn, als of het in 't Traólaat van
Com-
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Commercie zelfs was geinfereerc ; ende zal ook op dezelve wyze , tyd , en
.plaats worden geraciticeert. Des ten oirkonde, ende tot meerder bekrach-

•tinge , hebben de Extraordinaire AmbafTadeiirs ende PienipotentiarilTcn van
d'een ende d' ander, dit tegenwoordige Separaat Artikel ondertekend,

ende met de Cachetten van haare Wapenen bezegeld. Tot Nymegen
den j| Otliober, zeflien-honderd negen-en-tfeventig.

Was getekend,

( L. S. ) BenediStus Oxcnjlierm. ( L. S. ) Hieronymus van Beverningh

( L. S. ) Paulin OUvenkrans. ( L. S. ) Willem van Haren.

XIV. ARTIKEL.
•CONVENTIE,

GeJJooten tujfchen den Koning ^oan Denemarken ter eener,

en den Koning van Groot - Brittanjen , en van de Hoog-

Mog. Keeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlan»

den , ter andere zyde. Over de Vaart en Commercie van

de Deenfche Schepen en Onderdaanen op Vrankryk.

NAdien zyne Koningkjyke Majefteit van Denemarken goedgevonden
heeft, een Declaratoir of Ordonnantie te doen "emaneeren, waar

naa zyne Onderdaanen, omtrent de Vaart en het dry ven van haare Com-
mercie op Vrankryk^ haar zullen moeten reguleeren en gedragen, en het

zelve doorzynen Extraordinaris Envoyé, den Heere Lente aan haar Hoog-
Mog. is overgegeeven , omme te kunnen dienen in plaatfe van een Con-
ventie over dezelve Vaart en Commercie, tulTchen haare Koningklyke
Majefteiten van Denemarken en England, mitsgaders haare Hoog-Mogende,
te maaken ; zoo is op het goedvinden van hoogllgedagte Heeren, tus-

fchen derzelver Minifters verftaan en geaccordeert; dat het voorfz. De-
claratoir of Ordonnantie , tot voorkominge van alledifputen, die namaals

daar uit zouden komen te ontdaan , zal worden geëlucideert en geamplieerc

met de zes navolgende Poinölen.

Dat voor het toekomende de Onderdaanen van zyne Koningklyke Maje-
fteit van England en haar Hoog-Mog. , trafiqueerende en vaarende op de
Ryken en Landen van den Koning van Denemarken en Noorwegen, of door
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den Qrifont in de Oofi-Zee, geene Schepen, Goederen cnEfFeften, over

gepretendeerde , of by vervolg van tyd tot tyd te pretendeeren fcha-

de, zullen mogen worden aangehouden, gearrefteert , of tegens dezelve

eenige Reprefaille verleent, ten zy alvoorens geobferveert worden de for-

maliteiten , breeder gemeld in het vierde Artikel van het Traélaat de Ma-
rine , tuffchen zyne Koningklyke Majefteit van Zweden en den Staat der

Vereenigde Nederlanden, den 12 Otiober 1679 tot Nymmegen gemaakt

en geflooten , ^Jic vke ver/a in het regard van de Onderdaanen van zyne

Koningklyke Majefteit van Denemarken, in de Ryken van zyne Majefteit

van Groot-Brittanjen en de Vereenigde Nederlanden.

IL

Dat verder het voorfz. te doene Declaratoir of Ordonnantie van hoogft-

gedagte Majefteit van Denemarken zal worden geamplieert met de fpecifi-

catie van Waaren van Contrabande , dewyle dezelve in geene voorgaande

Tra6taaten , tuffchen zyne Majefteit en haar Hoog-Mog. opgerecht , word
bevonden, en van de Deenfche zyde gefuftineert, dat deeze Artikel toc

een te maaken Commercie - Traftaat behoord, zoo heeft inmiddels hoogft-

gedagte zyne Majefteit wel willen verklaaren , dat het dertiende Artikel

des Projefts , van de Deenfche zyde voor heenen overgegeeven , zal wor-

den geobferveert voor den tyd van acht a negen Maanden, in het ver-

trouwen dat middelertyd het voorfz. Commercie - Traktaat tot zyne per-

feélie zal gebragt worden.

I I L

Dat in de Deenfche Schepen geene vyandelyke Goederen zullen worden

geladen , en van de eene Franfche Haven op de andere getranfporteert

of vervoert, maar, hunne Ladinge ingenomen hebbende, in dier voe-

gen van de Steden en Plaatfen, refforteerende onder het Gebiedt van

zyne Majefteit van Denemarken, heen en weder zullen moeten en mogen
vaaren , op zoodanigen wyze , als by zyne Majefteit van Zweden voor

deezen aan haar Hoog-Mog. is aangeboden,- en alzoo de voorfz. aanbie-

dinge tot nog toe niet bekent is, zoo heeft zyne Majefteit in het voorfz.

Artikel wel willen confenteeren ad interim , ut fttpra , voor den tyd van acht

a negen Maanden; zoo nochtans, dat daar door geen prsejuditie aan de.

Vaart van zyne Onderdaanen op Neutraale Plaatfen worde gegeeven.

I V.

Dat de Deenfche Schepen , ontmoet wordende van de Engelfche en Ne-

derlandfr.h Oorlogfchepen en Commiffie-Vaarders , het zy op de Kuften of

in volle Zee, geobferveert zal worden het twintigfte Artikel van het voor-

ïchreven Traftaat de Marine tuffchen de Kroon Zweden en den Staat der

Ver=-
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Vereenigde Nederlanden opgerecht , en waar naa men zich verbotenus ten

wederzyden zal reguleeren.

V.

AIzoo tot confervatie van een goede harmonie tuflchen haare Majeflei-

ten vsin Denemarken en England, mitsgaders haar Hoog-Mog. , hoognodig

is, dat alle lorrendraayeryen en fraudens, die veekyds worden gepleegc

door neutralifatie , of het neemen van Burger -Brieven by de Onderdaanen

van hoogflgedagte Heeren Principalen , tot groote praejuditie van de Ne-
gotie, zoo heeft zyne Majt. van Denemarken gerefolveert, dat men van

nu voortaan een Ordonnantie zal doen emaneeren, daar by alle Beampten

en Overheden zal worden geinjungeert, zoo wanneer eenige Vreemden
verzoeken geneutralifeert , en met Burger - Brieven begunltigd te wor-

den, zich, alvoorens dezelve te verkenen, by Eede fulien obiigeeren,

dat ze ten weinigften tien Jaaren aan den anderen met hunne Familie in

deszelfs Ryken en Landen haar Domicilium zullen blyven houden; gelyk

het zyne Majefleit van Groot-Brittanjen en haar Hoog-Mog. ook vry ftaat

haare Onderdaanen , by hun vertrek uit der zelver Ryken en Landen , zo-

danig te obiigeeren , als zy tot voorkominge van alle lorredraayeryen en
fraudes zullen vinden te behooren.

V L

Zyne Majefleit verobligeert zich by deezen aan den Koning van Groot-

BrzttflKje» en haar Hoog-Mog. , dat Hygeene Kaperyen, of het wegneemen
van eenige Schepen op zyne Stroomen, langs zyne Kuften, of in zyne
Bayen en Havens, aan wie het ook zyn mag , zal toeltaan , maar dezelve

defaSo tragten te befchermen en defendeeren, veel weiniger dat zoodani-

ge op zyne Stroomen genomen Schepen in zyne Havens of op zyne Reen
zullen worden geadmitteert of geprotegeert , maar in zulken geval bezor-

gen, dat die aldaar opgebragt, zullen worden gearrefteert , en de Contra-

venteursvan deeze zyne ordre gedetineerc, ter cvd toe zy aan hoogflge-

dagte Majefleit over den fchimp, hem aangaand-., fatisfadie zullen heb-

ben gegeeven, en de opgebragte Schepen aan de Eigen jars kofleloos en
fchadeloos aanflonds gereflicueert. Aldus gedaan tot Koppenhagen den 30
j^uny 1691.

Wy Ondergefchreeven obiigeeren Ons hier mede, in den naame en op
ordre van zyne Koningklyke Majefleit, dat het geene in desze'fs naim be-

looft is, heiliglyk zal worden nagekomen, nochtans met die conJicie, dat

de eerfle en vierden Artikel aan de zyde van zyne K nmH,klyke Maje-
fleit van England en van de Heeren Staaten Generaal , reciproquelyk naar

behooren zal worden achtervolgt. Datum ut fupra.

Was getekend,

C. G. Z. Reventlow. 3'- >^"^- ^- ^- ^ J^JT^"'
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Wy Ondergefchreeven gezien en geëxamineert hebbende de Artikelen

hier boven uitgedrukt, en hoedanig zyne Koningklyke Majefleit van De-

nemarken belooft, dezelve heiliglyk te zullen naakomen, verfpreeken als

vooren, dat de Heeren Onze Principaalen den eerden en vierden Artikel,

conform den vierden en twintigften Artikel in het voorfz. Traftaat met

Zweden gemaakt, mede heiliglyk zullen waarneemen en doen obferveeren.

Was getekend,

R. Mokfwort.
Codert, Baron van Rheede

Vryheer tot Aineronge.

PoinEten foan AmpUatie en Elucidatie.

Tranflaat. TVTAdemaal de Heer Godart , Baron van Rheede, Vryhèer tot Ameron-
-1-^ gen , Ridder van de Koningklyke Ordre van den Oliphant, en Ex-

traordinaris Envoyé van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden, aan denDoorluchtigflen, Grootmagtigften Koning-

van Denemarken en Noorwegen; en na deszeifs overlyden, by fpeciale lafl:,

den Heer Willem van Haren, Grietman van de Bilt in Vriesland, Gedepu-

teerde in de Vergaderinge van de Staaten van de hoog-gemelde Provincie,

en in het minder getal Curateur van de Academie van Franeker, Gedepu-

teerde in haar Hoog-Mog. Vergaderinge, en van gelyken derzelver Ex-

traordinaris Envoyé; gedefireert en verlangt hebben, dat eenige Artike-

len van de bovenflaande Conventie mogten worden geëlucideert en geam-
plieert. Zoo is 't, Dat Wy ondergefchreeve Minifters en CommifTa--

riffen van zyne Koningklyke Majefteit van Denemarken, ten fine voorfz.

voorzien zynde met genoegfaame Volmacht, geconfenteert hebben in de.

Elucidatien hier na volgende , in dier voegen , dat dezelve geflooten en ge-

tekend zynde, voor dat de Ratificatien van de bovengemelde Conventie

zyn overgelevert en uicgewiffek, die van dezelve krachten waarde zullen:

weezen , als de Artikelen van de meergemelde Conventie zelfs.

I.

Dat het Edi£l of Declaratoir van zyne Koningklyke Majefleit van Dene-

marken en Noorwegen, van dato den 19 Mey laaiftleeden , waar van in het

tweede Artikel van de bovengemelde Conventie mentie word gemaakt^
aan het einde deezes van woord tot woord zal worden geinfereert; en.

op dat niemand van de Onderdaanen van hoogfhgedagte zyne Majefteit

daar van eeenige ignorantie moge pretendeeren , zal het zelve binnen den
tyd van twintig dagen aan de Magiftraat van ieder Plaats door een fpeciaal.

bevel worden bekend gemaakt.

IL Daê
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I I.

Dat het zelve Edi£l of Declaratoir zal worden geatnplieerc met de fpeci-

ficatie van de verboden Waaren
,
gemeenlyk Waaren van Contrabande ge-

naamt, zoo als die flaan uitgedrukt in het dertiende Artikel van zeekcr

Projedl Tra£laat, voor deezen by de Heeren IMinifters van Denemarken

overgegeeven , met byvoeginge van de Teer, die mede onder de Waaren
van Contrabande zal worden gerekend.

I I I.

Terwyl in het derde Artikel van de bovengemelde Conventie is geac-
cordeert, dat in Deenjche Schepen geen Vyands Goederen zullen mogen
worden geladen, en die van de eene Fianfche Haven op de andere getran-

fporteert of vervoert ; zoo word hier mede boven dien verklaart , dat de
ware en rechte zin van het bovengemelde Artikel is, dat het aan de voor-

zeide Deenfche Schepen geenfints geoorloft zal zyn anders als Ballaflfcheeps,

en zonder eenige Koopmanfchappen of Waaren ingeladen te hebben, van
de eene Franfche Haven naar de andere te vaaren ; ten ware dat het quara
te gebeuren , dat de geheele Ladinge van zoodanige Schepen op eene'^

Plaatfe of in eene Haven niet hadden kunnen ivorden verkoft , in welke
gevalle het aan dezelve vry zal ftaan, het overige van dezelve Ladinge

-

naar een andere Haven te tranfporteeren en te vervoeren , omme aldaar-

verkoft te worden.

r V.

Dat den verderen zin van het voorgemelde derde Artikel is, dat de'
Schepen , toebehoorende aan de Onderdaanen van zyne Koningklyke Ma-
jefteic van Denemarken en Noorwegen, en op Vrankryk vaarende, niet zul-

len mogen worden geladen in eenige Havens behoorende onder de Juris-

diélie van het Ryk, of van Partyen tegenwoordig in Oorlog zynde, maar
dat de voorfz. Schepen uit de Havens van hoogftgedagte zyne Majefteit
van Denemarken en Noorwegen buiten het Ryk geleegen, of uit de Ooft-Zee
dire£l zullen moeten vaaren, en haare Reize vervolgen naar de Haven in

Vrankryk, werwaards zy zyn gedeftineert, en ook gehouden weezen de
rechte weg wederom te keeren , zonder dat haar geoorioft zal zyn , in het

gaan of wederkeeren de Plaatfen, reflbrceerende onder de voorgemelde in

Oorlog zynde Partyen , aan te doen , haar aldaar op te houden , of in eeni-

gerlei maniere in haare Havens te komen , ten zy daar toe genoodzaakt
door baarblykelyk Onweder ; en zullen in dit geval de voorfz. Schepen
geen Waaren aldaar mogen laaden, om naar Vrankryk te worden gevoerd,
noch eenige Waaren ontlaaden , die uit Vrankryk zyn gehaald , onvermin-
derd al tyd de Commercie van de Onderdaanen van zyne Koningklyke Ma-
jefteit van Denemarken en Noorwegen, niet alleen in de Ooft-Zee, maar ook-

PPPP 3 op.'



670 TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
op andere Plaatfen , in den tegenwoordigen Oorlog niet geëngageert , in

prejuditie van welke Commercie, gelyk ook van de Ryks-Advocatorien

,

overal verflaan moet worden , dat hier door niecs is geconvenieerc.

V.

Dat de Eed, dien de Onderdaanen van hoogdgedagte zyne Koningkly-

ke Majefleit van Denemarken en Noorwegeu, gehouden zyn te prefteeren,

gelyk ook de Paspoorten en Zee-Brieven , in de befte en allerklaarfte for-

me zullen worden gecoucheert en ter neder gefteld, zoo dat alle fraude

en dubbelzinnigheid, contrarie aan den rechten en waaren zin van deeze

Conventie voorgekomen mag worden; en zal het Formulier van den voorfz,

te prefteeren Eed in alle de Plaatfen, onder het Gebied van zyne Koning-

lyke Majefteit van Denemarktn en Noonvegen behoorende, gcneralyk wor-

den geobferveert.

V I.

Dat aan de Schepen van Oorlog, noch aan de Commiffie-Vaarders van

de Vyanden van zyne Majefteit van Groot -Brittanjcn en van haar Hoog-

Mog.
,
geenfints geoorloft zal weezen de Schepen, toebehoorende aan de

Onderdaanen van hoogftgedagte zyne Majefteit of van haar Hoog-Mog.

,

in het gezichte van het Land, en veel min in de Bayen, Havens of Ri-

vieren, reflbrteerende onder het Gebied van zyne Koningklyke Majefteit

van Denemarken en Noorwegen , noch ook in de volle Zee , zoo wanneer de

voorfz. Schepen gedeftineert zyn na, of komen van de Havens van hoogft-

gedagte zyne Majefteit, te neemen, of in eenigerlei manieren te moles-

teeren of aan te taften, dezelve Schepen , hoedanig die ook genomen zou-

den mogen weezen, of de Koopmanfchappen, daar in gelaaden geweeffc

zynde , in de Havens van zyne Koningklyke Majefteit van Denemarken en

Noorwegen , in het geheel of ten deele te verkoopen ; en by aldien de voor-

fchreeve Oorlogfchepen eenig Schip zonder het Volk , daar op gevaaren

hebbende, zouden mogen brengen in de gezeide Havens, zoo zullen de

Officieren van zyne Majefteit van Denemarken en Noorwegen aldaar ter

Plaatfe het zelve Schip aanftonds in befiag neemen, en gehouden zyn, het

zelve te gelyk met zyne geheeleLadinge, die by een gehouden zal worden,

aan de wettige Eigenaars ten allereerften te reftitueeren ; en zal het ook
aan de voorfz. Oorlogfchepen of Commiffie-Vaarders , nimmermeer geoor-

loft weezen , uit de Havens van zyne Koningklyke Majefteit van Dene-
nnarken en Noorwegen uit te loopen , naa dat een of meer Schepen , toe-

behoorende aan de Onderdaanen van den Koning van Groot-Brittanjen , of

van haar Hoog-Mog., van daar zullen weezen in Zee geftooken, als vier

en-twintig uuren na het uitloopen van dezelve Schepen , doch ook geen
Anker mogen ligten, of Sloepen uitzenden om de Koopvaardy-Schepen
'dsi O nderdaanen van den Koning van Groot-Brittanjen , of van haar Hoog-

M05.,
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Mog. , die zy zullen zien uitloopen , inkomen, of voorby vaaren, te ver-

volgen , te ncemen of te berooven.

V I I.

Dat alle de Artikelen van de bovengaande Conventie, mitsgaders Elu-

cidatien en Ampliatien van dien , voor gelyken tyd zullen duuren , en even
lang van gelyke kracht en vigeur zullen worden gehouden. Ten oirkon-

de van alle het welke, hebben de bovengemelde Minifiers en Commifla-

riflen van zyne Koningklyke Majefteit van Denemarken en Noorwegen
de bovengaande Artikelen ondertekend , en met het gewoonlyke Signet

gezegeld. Gedaan tot Koppenhage den .... December lópi.

Was getekend,

(L. S.) Guldenkeiivi. (L. S.) J. Jii'el

(L. S.) C. G. Reventlo'w. (L. S.) T. B. Jeffen.

Volgt het Edid of Deelatoir ^ in het eerjl^ Artikel 'van de

Elucidatie vermeld.

ALZOO Wy met de Kroon van England en den Staat der Vereenigde
Nederlanden een tyd herwaards Onderhandelingen en Traftaaten heb-

ben doen houden, hoedanig de kaaperyen en lorrendrayeryen die omtrent

de Vaart op Vrankryk, geduurende den tegenwoordigen Oorlog zyn ge-

pleegt, voorgekomen zouden kunnen worden, terwyle aan de eene zyde

de Engelfche en Hollandfche Oorlogfchepen en Commiflie - Vaarders , dan
onder deeze, dan onder geene pretexten, de Schepen van Onze na Vrank-
ryk trafiqueerende Onderdaanen weg genomen en opgebragt hebben ; en

aan de andere kant fommige hebben onderflaan de Vryheid van de Com-
mercie , in het tranfporteeren van Contrabande Waaren te misbruiken , en
inzonderheid Vreemden , onder den naam van Onze Onderdaanen

,
getragc

hebben zich van zoodanige Commercie te bedienen ; en vervolgens beider-

zyds goedgevonden is, dat geduurende deezen tegenwoordigen Oorlog, en
zoo lange als de Commercie op Vrankryk generaal niet vry en open gefield

zal weezen , tot voorkominge der voorfz. lorrendrayeryen , Wy aan Onze
aan Onze Cantzelaryen emflelyk zullen aanbeveelen geene Paspoorten

te depecheeren , ten zy dat die geene die dezelve verlangen, onder een

'

corporeelen Eed zullen hebben doen blyken, efFe6livelyk te weezen Onze
Onderdaanen en Inwoonders van onze Rykenen Landen, doch zoo veel de
Vaart op Vrankryk aangaat ; daar onder niet begreepen onze Provinciën •

en Steden in het Roomfche Ryk geleegen , volgens de gepubliceerde Ad-
vocatorien , ook dat het Schip en Ladinge van gelyken onze Onderdaanen

is toebehoorende , en dat zich onder dezelve geen Contrabande Waarene
bevin=>-
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bevinden , zoo als die in de Tratlaaten tuflchen Ons , de Kroon van Eng-

land en den Staat der Vereenigde Nederlanden gefpecificeert (laan ; en aan

de zyde van England en Holland, dat volgens de te geevene generaale bevee-

len , onze Onderdaanen, op het vertoonenvan onze Koningklyke Paspoor-

ten, in haar Vaart en Navigatie geenfins verhinderd zullen worden, en

daar-en boven aan ieder Schip, de wil hebbende na Vrankryk te vaaren,

van de Engelfche en Hollandfche Minillers alhier een fchriftelyk fchyn gratis j

en zonder uitftel , mede gegeeven zal worden , daar in , in den naam van

haare Principaaien , aan de Commandeurs, Uitleggers ter Zee, en Com-
miffie-Vaarders van beide de Natiën injungeerende, de Schepen, onze

Onderdaanen toebehoorende, met onze Paspoorten als voorfz. voorzien

zynde , in geenderhande manieren te molefteeren , maar dezelve zonder

de mirrfte moleftatie, vifitatie en ophoudinge na de Plaacfe waar heen de-

zelve zyn gedeflineert , te laaten pafleeren en repafTeeren; zoo is hier mede

Onze allergenadigfle wille , dat gy in het toekomende geen Paspoorten op

Vrankryk, om te onderteekenen. Ons zult prefenteeren , noch dezelve

depecheercn , voor en aleer den Impetrant of in de Cantzelary , of voor de

Magiftraat der zelver Plaatfe waar hy woonachtig is, den voorfz. corpo-

reelen Eed heeft geprefteert , en of iemand , wie het ook zy , zonder dier-

gelyke met Eede bekrachtigde depofuie gedaan te hebben , een zoodanig

Paspoort zoude defireeren, dat hy denzelven met zyn verzoek zult afwy-

zen ;
geiyk dan ook die geene , die daar na bevonden zuuden mogen

worden tegens haaren Eed gedaan te hebben, als mein-eedigen aan Eer en

Goed, zonder conniventie, zullen worden geftraft. Gegeeven in Onze

Refidentie- Stad Koppenhagen den 19 Mey 1691.

Volgt -de Specificatie van de Waaren 'van Contrabande.

ONder de Waasen van Contrabande zal verdaan worden allerhande

Vuurwerken, en daar toe behoorende Zaaken, als Kanon, Miisquet-

ten, Saufifen, Pekkraffen, Affuiten, Forquetten , Bandelieren, Polver,

Lont, Salpeeter, Kogels, Pieken, Degens, btormhoeden, Carcaffen,

Hellebaarden, Paerden, Zadels, Holfters, Draagbanden, Zeilwerk, Touw-
werk, Maften, Loot, Pek, Teer, Hennip, mitsgaders die tot de Equi-

pagie ter Zee en te Lande dienen, zonder eenige verdere Waaren, vaa

wat natuure die zyn , daar onder te comprehendeeren.

Volgen
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' Volgen de Formulieren van den Eed en van Paspoorten, tuaar over in het vyfde

Artikel is geconvenieert.

Formulier van Eed, te prejleei^en by den Eigenaar van het

Schip en Ladinge, wanneer het één Perfoon is.

IK A. B. , een rechte Onderdaan van zyne Koningklyke Majefleit van
Denewarken en Noorwegen, en gezwooren Inwoonder f Officiant) van

de Stad Koppenhagen , verklaare en zweere by deeze mynen folemneelen

Eed heiliglyk en oprechtelyk alles het geene hier na volgt:

I. Dat het Schip, genaamt N. N.
,

groot honderd Lafl: of daar om-
trent

,
geheel en al aan my alleen , en aan niemand anders waarlyk toe-

behooord.

II. Dat ik met 'er daad voorgenomen en gerefolveert hebbe, dat het

voornoemde Schip, tegenwoordig leggende in de Haven van Koppenhagen

(of elders N. N. ) van daar onder het beleid van N. N.
,
gezwooren Bur-

geren Inwoonder der Stad Koppenhage, als Schipper, direèl naar (Noor-
wegen) en van daar na Bourdeaux (of andere Plaatfen) in Vrankryk zal

vaaren, en van Bourdeaux (of andere Plaatfen) na de voorgemelde Ha-
ven van Koppenhagen , of eenige andere Haven onder het Gebied van zyne
Koningklyke Majefleit van Denemarken en Noorwegen behoorende, en
buiten het Duitfche Ryk geleegen , direfl zal wederkeeren , en dat het-

zelve Schip , na dat uit Denemarken of Noorwegen zal weezen vertrok-

ken , tot dat het aldaar weder zal zyn aangekomen
,
geen andere Plaat-

fen buiten Vrankryk, ten zy door onweder daar toe genoodzaakt, zal

aandoen.

III. Dat ik, direftelyk hoch indireélelyk , met niemand eenige collufie

hebbe gepleegt, noch contra6l hebbe gemaakt , noch ook geduurende dee-

ze Reize van het voorfz. Schip, met eenige Uitheemfche, of met Burgers

en Inwoonders van eenige Leeden, onder het Duitfche Ryk behoorende,
pleegen of maaken zal , over den eigendom van het voorfz. Schip, of zyn
Ladinge, in het geheel of voor een gedeelte, om dezelve op een ander te

tranfporteeren
,
gelyk ook niet met eenig Onderdaan van zyne Koning-

klyke Majefleit van Denemarken en Noorwegen, ten zy dezelve, voor
zoo veel de te tranfporteeren eigendom aangaat, zich alvoorens met gcly-

ken Eed aan alle de Artikelen van deezen tegenwoordigen Eed zal hebben
verbonden.

IV. Dat het voorfz. Schip tegenwoordig niet is gelaaden , noch ook met
myne kenniffe, lafl, confent of conniventie, tot dat de voorfz. Reize zal

weezen volbragt, gelaaden zal worden, in het geheel of ten deele, met
eenige Waaren van Contrabande, dewelke verbooden zyn by het Edifl

Q_ q q q van
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van zyne Koningklyke Majefleit van Denemarken en Noorwegen, van

dato den .... ot' met eenige andere Waaren, als die aan my alleen,

zonder eenig bedrog of colJufie, mee- 'er daad toebehooren; welice Waa-
ren alleen , en geene andere , met het voorfz. Schip na Vrankryk , en van

daar te rug gebragt zullen worden.

V. Dat ook met het voorfz. Schip , in geenderlei manieren eenige Waaren
naar Vrankryk vervoert zullen worden, die ingelaaden zyn op de Plaatfen

onder het Ryk behoorende, of op andere Plaatfen, in den tegenvvoordi-

gen Oorlog begreepen; dat ook geen Waaren. in Vrankryk ingelaaden,

zullen worden ontlaaden of gelofl: in een andere Franfche Haven , of op de

voorfz. Plaatfen behoorende onder het Ryk, of Partyen in den tegenwoor-

digen Oorlog begreepen , in gevalle het voorfz. Schip door florm genood-

zaakt mogte worden dezelve aan te doen.

VI. Dat ik aan den voornoemden Schipper, of iemand anders, geen

lafl of macht hebben gegeeven , of geduurende de voorfz. Reize geven zal

,

om ietwes te doen dat in het minfle tegens de bovengemelde Artikelen

zoude mogen aanloopen, noch ook toelaten zal dat met myne kenniile of

oogluikinge zulks door iemand kome te gefchieden.

Zoo waarlyk helpe niy Godt en zyn Heilig Woord.

Formulier van Eed, by den Schipper te prejleeren.

IK N. N. , Schipper op het bovengemelde Schip , een recht Onderdaan

van zyne Koningklyke Majefleit van Denemarken en Noorwegen , In-

woonder en gezwooren Burger der Stad Koppenhagen, verklaare en zweere

met deezen mynen folemneelen Eed heiligiyk en oprechtelyk, dat tot noch

toe, myns weetens, niets gedaan is, dat tegens de bovengaande Artike-

len zoude mogen aanloopen, uf hier na , met myne kennifTe, lafl conni-

ventie of confent, direftelyk of indire6lelyk daar toe te geeven, gedaan

\v'orden zal.

Zoo waarlyk helpe viy Godt en zyn Heilig Woord.

Formulier van Eed, te prejleeren by de Eigenaars,

als zy meer als een Perfoon zyn.

WY Ondergefchreeve rechte Onderdaanen van zyne Koningklyke
Majefleit van Denemarken en Noorwegen , Inwoonders en ge-

zwooren Burger (Officianten) van de Stad Koppenhagen y verklaaren ende

zweeren by deezen onzen folemneelen Eede heiligiyk en oprechtelyk alles

het geene hier na volgt:

I. Dat
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I. Dat het Schip
,
genaamt N. N.

,
groot honderd Lafl of daar om-

trent, geheel en al met dat 'er toebehoord aan ons alleen; te weten; aan

A. B. ^, aan E. F. |, aan G. H. *, en aan I. K. ^.

I I. Dat wy met 'er daad gerefolveerd hebben dat het voorfchreeven

Schip, enz.

III. Dat niemand van ons, direflelyk of indireflelyk, met iemand eeni-

ge collufie heeft gepleegt, of contra6l heeft gemaakt, of hier na
,
geduu-

rende deeze Reize van het voorfz. Schip ,
pleegen of maaken zal , om zyn

gedeelte of portie in hetzelve Schip, of in de hier ns te noemen Ladinge

op iemand te tranfporteeren.

IV. Dat het voorfchreeve Schip tegenwoordig niet is gelaaden , noch
ook tot dat deeze Reize zal weezen volbragt, met kennifle, laft, enz.

van iemand van ons gelaaden zal worden , met eenige Waaren, als die aan

ons alleen, zonder, enz. toebehoorend te weten, aan A. B. tien Laden,
aan L. M. feflig Laden , en aan O. P. dertig Laden, welke Waaren al-

leen, en geene andere, enz. En het verdere mutatis mutandis , als in het

voorgaande Formulier.

Formulier <van de Zee-Brkven of Paspoorten.

WY Chriftiaan de Vyfde, enz. Alle en een iegelyk die deezen On-
zen Zee-Brief of Paspoort zal worden vertoond : Doen te lueeten.

Dat Onze Onderdaan N. N. , Inwoonder en gezwooren Burger van de

Stad Koppenhagen (Onze Officiant) Ons onderdanig heeft te kennen ge-

geeven , dat het Schip, genaamt N. N.
,
groot .... Laden, te--

genwoordig leggende in de Haven van Koppenhagen
,
(of elders N. N.) aan

hem met 'er daad alleen toebehoord , en dat het zelve Schip met Waaren,
ook aan hem alleen toebehoorende, en by Ons Edièl van dato ....
1691 geenfmts verboden , tot Koppenhagen , of elders in Onze Ryken, of

in de Öojl-Zee, of andere Plaatfen in den tegenwoordigen Oorlog niet be-

greepen (de Plaatfen zullen worden uitgedrukt) ingelaaden, en met geen

andere zynde bevragt, of bevragt zullende worden, recht van de voor-

noemde Plaatfen naar Bourdeaux of andere Plaatfen in Vrankryk zal vaa-

ren, en vandaar met Waaren, ook hem alleen toebehoorende, en met
geen andere bevragt, direft na Koppenhagen, of andere Plaatfen van Ons
Gebied, buiten het DuHfche Ryk geleegen, zal wederkeeren, en dat de

voorfchreeve Reize met het voorfchreeve Schip zal worden gedaan, on-

der het beleid van N. N. , Inwoonder en gezwooren Burger enz. van Onze
Koningklyke Stad Koppenhagen, als Schipper daar op gedeld ; en nade-

maal de voornoemde Onze Onderdaanen alle het zelve voor de Magidraat

vdLï\ Koppenhagen (in Onze Cantzelarye) metEede, volgens het Formulier

by Onze voorfchreeven, hebben bevedigd; zoo hebben Wy goed gevon-

Q q q q 2 den
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den het voorfchreeve Schip, met deezen Onzen Zee- Brief of Paspoort te

vourzien, enz. enz.

WY Chriftiaan de Vyfde, enz. {tot tit.) Dat Onze Onderdaancn A.

B. E. F. en eenige andere Burgers en Inwoonders der Stad Kop-

penbagen ( N. N. ) Ons onderdanig hebben te kennen gegeeven , en vooc

de Magiflraat van Koppenhagen (in Onze Canzelarye) onder Eede hebben

verklaart, dat het Schip, enz. aan haar met ter daad alleen toebehoord,

en dat hetzelve met Waaren ter goeder trouwe ook aan haar alleen toebe-

hoorende, enz. en van daar met Waaren, ook alleen aan haar toebehoo-

de, enz. En nademaal , enz.

T A R I F,

Qearrejleert tujfchen de Comtnijfarijfen van zyne AUerchrtJle-

lykjle Majejleit^ en den Commijfaris van de Hooge Mogen-
de Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden^

in gevolge van het XII. Artikel van het Traktaat van
Commercie , gejlooten tot Ryswjk den 20 September 1 697

,

behelzende de Rechten die betaalt zullen worden zoo op het

inkmnen van zyne Alajejleits Ryken , van de Waaren en

Koopmanfchappen , zynde van het Geivafch, de Fijfcherye

en de Fabrique, van de Onderdaanen der Staaten-Generaal;

als op het inkomen in de Vereenigde Nederlanden, op de

Waaren en Koopmanfchappen , zynde van het Geivajch en de
". Fabrique van Vrankryk.

ZYNE Allerchriftelykfte Majefteit, en de Staaten-Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden , begeerig zynde om te executeren het XII.
Artikel van het Traólaat van Commercie, geflooten tot Ryswyk den 20

September 1(597, ende om, in gevolge van den Inhoud van dien te maa-

ken een nieuw gemeen Tarif, naar wederzyds convenientie, hebben, ora

daar toe te komen, genomineert tot CommiiTariflen, te weten, zyne Ma-
jefleit, jfean Baptijia de Lagny, Raadt Secretaris van den Koning, en Di-

refteur - Generaal van de Commercie ; Jean Remy Henault , Raad Secretaris

van den Koning, Secretaris en Griffier van den Raad van Staateen Privé;

en Antony Peletyer , Raad Secretaris van den Koning, en de Staaten-Gene-

raal tVtllem Nieupoort, dewelke tot dien einde gekomen is in de Stad van
van Parys, alwaar de gemelde Heeren CommiiTariflen, naar verfcheiden

conferentien met den anderen hebben gehouden, om te voldoen aan het

XII. Artikel van het voorfz. Tra6taat, en om verders te herftellen de we-
derzydfch Commercie en Navigatie tufichen beide de Natiën , zyn te faa-

men over een gekomen, dat de Speciën, vervat in de volgende Artikelen,

met
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met en naar dan eerden July eerftkomende, op het inkomen in liet Rylt,

niet meer zullen betaalen als de Rechten hier na gereguleerd , in plaacfe

van die, dewelke gefield zyn by het Tarifvan den achtcienden yJpriiióó^^

©nby de Pofterieure, ofte daar naar gevolgde Edicten.

Te Weten:

Balynen, gefneden en bereid, zullen betaalen en honderd

ponden gewigts negen ponden , - - - - 9- pond.

Baracannen, het fluk van twee-en- twintig ellen, zal betaa-

len vyf ponden, 5. pond.

Boter (Hollandfche) het honderd pond zal betaalen twaalf

ftuivers - - - - - -12. fluiv.

Buffels-leer, Elands- en Harten-leer, bereid als Buffels, en

Colders van Buffels, het honderd pond gewigts, zal be-

taalen zes- en-twintig ponden, - • - - 26. pond.

-Camelotten, gewaterd en half zyde, en alle andere foorten

,

het ftuk van twintig ellen zal betaalen acht ponden, - - 8- pond.
WitWafch, het honderd pond gewigts zal betaalen elf pon-

den - - - - - - -II. pond.

Getaande OfTen-huiden van allerlei foorten , het douzyn of
twaalf ftuks zal betaalen veertien ponden, - - - 14. pond.

Getaande Koeye-huiden, het douzyn of twaalf fluks zal be-

taalen feven ponden, - - - - - 7« pond.

Hollandfche Laakenen van allerlei foorten en couleuren , het

ftuk van vyf-en-twintig ellen , zal betaalen vyf-en-vyftig

ponden, - - - - • - • 55- pond.

En de ftukken van meerder of minder lengte naar proportie.

Walvifch-baarden , de honderd fluks, groot en klein door

malkanderen, wegende drie honderd ponden gewigts ofte

daaromtrent, zal betaalen twintig ponden , - - 20. pond.

Blik, het Vat van vier honderd en vyftig dubbelde blade-

ren, zal betaalen twintig ponden, - - - 20. pond.

Het Vat enkele bladeren zal betaalen tien ponden, - - ro. pond.

Hollandfche Kaas van allerhande foorte, de honderd pon-

den gewigts, zullen betaalen een pond tien fbuivers, - - i. p. 10. ft.

Traan en Spek van Walvifch, ende andere ViiTchen, de

Ton wegende vyf honderd en twintig ponden gewigts

,

zal betaalen feven ponden tien ftuivers, - - - 7. p. 10. ft.

Abberdaan ofte zoute Vifch, de Ton wegende drie hon-
derd ponden gewigts , zal betaalen vyf ponden , - - 5. pond.

En de Tonnen wegende meerder ofte minder, zullen betaa-

len naar proportie.

Maquereel ofte Prikken , het Laft van twaalf Tonnen zal be-

taalen twaalf ponden

,

- - - 1 2 pond.

Q q q q 3
Schryf^
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Schryfpennen, de honderd ponden gewigcs zullen betaalen

vier ponden

,

- - - - - 4> pond.
Tabaks-pypen, het gros van twaalf douzynen , zal betaalen

vyf ftiiivers, - - - - - 5. ftuiv.

Porcelainen, naagemaakt, ofte Hollands Aarde-werk , het

honderd pond gewigcs zal betaalen tien ponden, - - 10. pond.
Linten van Garen, de honderd ponden ^ewigts zullen be-

taalen acht ponden

,

- - - - - 8. pond.
Raiynen gedrapeert , ofte bereid op de manier van Lake-

nen, van vyf vierendeelen , of vier derden-deelen breedte

het fluk van vyf-encwintig ellen, zal betaalen vyf-en-

vyftig ponden, - - - - -SS- pond.

En de ftukken van meerder ofte minder lengte naar proportie.'

Ratvnen gedrapeert, van twee derden-deelen breedte, het

fluk van vyf-en-twintg ellen, zal betaalen feven-en-twin-

tig ponden tien ftuivers

,

- - - - 27. p. ïo. ft.

Ra^ nen gefrifeert , van vyf vierden-deelen , of vier derden-

deelen breedte, het fluk van vyfen-twintig ellen lengte,

zal betaalen twee-en-veertig ponden, • - - 42, pond.

Ratynen gefrifeert, van twee derde breedte, het ftuk van
vyf-en-twintig ellen lengte , zal betaalen een-en-twintig

ponden, - - - - - 21. pond.

Varkens -Borftels, de honderd ponden gewigts zullen betaa-

len vier ponden

,

- - - - - - 4' pond.

Zeep, groen en bruin, zagt en liquide, de honderd ponden
gewigts zullen betaalen twee ponden ,

- - - 2. pond.

Heere-Sayen en Hondskote-Sayen , het ftuk van vyf-en-

twintig ellen lengte, zal betaalen acht ponden, - - - 8- pond.

Sayen gedrapeert, op de manier van die van Florencen,

England en andere Landen, wit en geverft, het ftuk van
dertien tot vyftien ellen , zal betaalen elf ponden, - - 11. pond.

Suiker gerafineert in brood ofte in poeyer, Candy wit en

bruin , de honderd ponden gewigts zullen betaalen twee-

en-twintig ponden tien ftuivers, - - - - 22. p. 10. ft.

Hollandfche Lynwaaten , effen en met werk, rouw, geel,

wit en graauw , zoo fyn , middelmatig als grof, het ftuk

van vyftien ellen zai betaalen twee ponden, - - - - 2. pond.

L

De Waaren ende Koopmanfchappen van 't Gewafch, de VifTcheryen en

de Fabrique der Onderdaancn van de Staaten- Generaal, gefpecificeert in

deeze tegenwoordige Conventie, zullen betaalen de Rechten hier voo-

ren gefteld , op het inkomen over al in het Ryk, en in de Landen en

Plaatfen, behoorende onder de gehoorfaamheid van den Koning.

II. De
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I I.

De Waaren en Koopmanfchappen van het Gewafch , de ViÜcheryen en

de Fabrique der Onderdaanen van de Staacen- Generaal , die niet zyn uit-

gedrukt in deezen tegenwoordige Conventie, als mede alle de Koopman-

fchappen van haare Commercie, uitgedrukt in den Tarit' van i'S^pril 166-^,

of in de Pofterieure , ofte daar naar gevolgde Declaratien en Arreften,

zullen van gelyken betaalen op het inkomen, over al in 't Ryk, en in de

Landen en Flaatfen , behoorende onder de gehoorfaamheid van den Ko-

ning, de Rechten geordonneert by 't voorfz. Tarif, en by de Pofterieure

Declaratien en Arreflen.

III.'
De Rechten, vafl: gefield by deeze tegenwoordige Conventie, en die,

dewelke begreepen zyn in de twee voorgaande Artikelen , zullen egalylc

betaalt worden ten tyde van de Foires of Jaarmarkten, van de Waaren en

Koopmanfchappen van het Gewafch, de VifTcheryen, de Fabrique en de

Commercie der Onderdaanen van de Vereenigde Nederlanden , zoo door

de Onderdaanen van zyne Majefteit, als door die van de Staaten-Generaal,

het welke insgelyks zal worden ge-executeert, zelfs "op het inkomen van
de Havenen der Steden Duinkerken en Marfeille, alles niet tegenftaande

alle Vryheden en Privilegiën, zonder praejuditie nochtans omtrent de exe-

cutie van het IX. Artikel van het Traftaat van Commercie, tot Ryswyk
geflooten , rakende de Waaren uit de Levant.

1 V.

Alle de andere Waaren en Koopmanfchappen van het Gewafch, de
VifTcheryen en de Fabrique van de Onderdaanen der Staaten-Generaal,

gelyk ook alle Waaren van haare Commercie, dewelke niet uitgedrukt

zyn inde tegewoordige Conventie, nochte in het Tarif van den achtien-

den Jpril 1667, nochte in de Pofterieure Declaratien en Arreflen, zullen

betaalen op het inkomen en op het uitgaan de Rechten vervat in den Ta-
rif van den achtienden September 1664, over al daar dezelve cours heeft,

en in de andere Provinciën van het Ryk de Rechten geordonneert by de

verfcheide Tariften die aldaar worden ge-esecuteert.

V.

De Waaren en Koopmanfchappen waar van de Rechten op het uitgaan

en inkomen niet zvn gefixeert door de TarifFen van de Jaaren 1Ö64 en

1667, nochte door de Ediclen, Declaratien en Arreften aan dezelve pofle-

rieur zynde, nochte door deeze Conventie, zullen betaalen vyf ten hon-

derd op he: uitgaan , en vyf ofte tien ten honderd op het inkomen, vol-

gens
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gens de twee laatfle Artikelen gefield achter de Lyfle van inkomende en

uitgaande Rechten, die compoferen den Tarif van den Jaare 1664, te

weten in de Plaatfen daar die cours heeft, en in de andere Provinciën van

het Ryk volgens het geene geftatueert is by de verfcheide TarifFen aldaar

ge-executeert wordende.

V I.

De Edi6len, Declaratien en Arreften waar by aangeweezen worden
zekere Havens en Comptoiren , door en langs dewelke zekere Toorten van

Waaren en zekere foorten van Koopmanfchappen mogen komen in het

Ryk en in de Landen en Plaatfen onder des Konings gehoorfaamheid ftaan-

de, met iiitHuitinge van alle andere Plaatfen en Toegangen; gelyk ook

de EdiiSten , Declaratien en Arreften verbiedende den invoer in alle de

Landen van des Konings Gebiedt van zekere foorten van Waaren en Koop-
manfchappen , en die dewelke den uitvoer van eenige andere foorten ver-

bieden , zullen ge-executeert worden na haare forme en inhoud.

VIL

Insgelyks zyn de gemelde CommiflarifTen geconvenieert , dat van Je

Waaren en Koopmanfchappen, zynde van de Gewalfen en Fabrique van

Vrankryk, en van de Landen en Plaatfen behoorende onder des Konings

Gebiedt, hier na genoemt, met en na den eerften July eerftkomende , op
het inkomen in de Landen , Plaatfen en het Gebiedt behoorende onder de

-gehoorfaamheid van de Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlanden,

niet meer zal worden betaalt als de Rechten hier na vermeld.

Te Weten:

Boter, de honderd ponden gewigts zal betaalen tien ftuivers, - 10. üülv.

Kaas, de honderd ponden gewigts zal betaalen eene gulde

vier ftuivers, .....
Hammen, de honderd ponden gewigts zullen betaalen eene

gulde twaalf ftuivers

,

- - ...
Syroop van Suiker, de honderd ponden gewigts zal betaalen

vyf guldens, ......
Cidre en Poiré, ofte Appel- en Peere-drank, het Vat van vier

oxhoofden, tweepypen, drie poinjons , ofte zes tiersjens,

zal betaalen vier guldens,

Glas voor de venfters, de korf zal betaalen tien ftuivers, - -

Drink-Glazen zullen betaalen vyf ten honderd van haare waarde.

Verjus, het Vat van vier oxhoofden, tweepypen, driepoin-

§ons ofte zes tiersjens, zal betaalen vier guldens, - - - 4. guld.

Azyn , het Vat desgdy ks van vier oxhoofden , twee pypen , drie

poin-

I.
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poingons ofte zes tiersjens, zal betaalen twee gulden acht

ftuivers, - - - - - - 2. g. S-Ü-

'Ook zyn gemelde CommifTariflen geconvenieert, dathetQuik-

zilver op het uitgaan uit de Landen, Plaatfen en Heerlyk-

heden van de Scaaten - Generaal , om gebragt te worden
naar Vrankryk, Landen, Plaatfen en Heerlykheden , be-

hoorende onder het Gebiedt van den Koning, niet meer
meer zal betaalen als van het honderd pond gewigts vier

guldens, 4. guld.

V I I L

De Waaren ende Koopmanfchappen hier vooren vermeld , zullen voor

alle Rechten niet meer betaalen als het gcene by deeze Conventie op ieder

Specie is gefield; en ten opzichte van de Waaren en Koopmanfchappen
van het Gewafch, de Fabrique en Commercie van de Onderdaanen van
den Koning , in de tegenwoordige Conventie niet uitgedrukt, dezelve zul-

Jen betaalen de Rechten
,
geordonneert by de Lyflen der Vereenigde Ne-

derlanden , en dewelke tegenwoordig aldaar opgefteld zyn , en geheven
worden.

IX.

Alle de Artikelen , vervat in deeze tegenwoordige Conventie , zullen

worden ge-executeert gedurende den tyd gefield by het XLI V. Artikel

van het Traftaat van Commercie, tot Ryswyk gellooten , en zullen de
Ratificatien hier op gedepecheert en uitgewifTelt worden binnen vyftien

dagen , te rekenen van den dag van heden.

X.

Ten oirkonde hebben Wy CommifTarifTen van zyne Majefleit en van de
Heeren Staaten - Generaal , uit krachte van Onze Ordres en Volmachten,
deezen getekend tot Parys den negen-en- twintigflen Mey 1699.

Was getekend

,

De Lagny Cuillaums Nieupoort.

Henault.

Felet^er.

!<€'>#
e^#

R r r r Ra^i-
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Ratificatie van den Koning van Vrankryk.
•

LOUIS; by der gratie Gods Koning van Vrankryii en van Navarre,

aan allen den geenen die dvjezen tegenwooruigen zullen zien, Salut,.

Alzoo Wy gezien en ge- examineert heoben hec Tanf van den negen-en-

twintigften Mey laatLlleden , behelzende de Rechten die betaalt zullen wor-

den , zoo op het iniiumen in Onze Ryken , van de VVaaren en Koopman- .

fcha'ppen van het Gewafch , de Vülcheryen en Fabrique der Onderdaa-

nen van Onze zeer lieve en groote Vrienden de Staaten- Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden , als op het inkomen in de voorfz. Vereenigde Ne-

derlanden van de Waaren en Koopmanichappen van 't Gewas en de Fabri-

que van Vrankryk, gellooten en vaftgefttld , in gevolge van het twaalfde

Artikel van het Traélaat van Commercie, gellooten tot Ryswyk den twin-

tigflen September 1697, tuflchen Onze welbeminde en getrouwe Raaden

Secretariiren van het Huis en de Kroon van Vrankryk en van Onze Finan-

tien , Jean Baptifte de Lagiiy, Direfteur Generaal van de Commercie;

jfean Remy Henault ,
Secretaris en Griffier van den Raad van Staaten en

Privé; en Jntoine Peletyer, alle drie Commiflariflen van Onfent wegen:

En Willem Nieupoort, Commiirans ten deezen einde gecommitteert van

wegen de Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlanden; volgende den

voorfz. Tarif hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Zoo is 't: dat Wy het voorfz. Tarif in allen deelen en ieder Artikel van

dien Ons latende wel- gevallen, hetzelve hebben geaccepteert
,
geappro-

beert, geratificeert en geconfirmeert , accepteren, approberen, ratifice-

ren en confirmeren het zelve by deezen, ondertekend door Onze eigen

handt; belovende ter goeder trouwe en op Ons Koningklyk woord het

zelve na te komen en te onderhouden , doen nakomen en onderhouden op-

rechtelyk en ter goeder trouwe, zonder te lyden dat daar tegen ietwes

worde gedaan diredlclyk ofte indireólelyk, om wat redenen' en oorzaake

hec ook zoude mogen weezen. Tot beveftiginge van het welke Wy hier

aan hebben doen hangen Ons Zegel. Gedaan tot Ferfailles den- dertigften

July 1 6i.)<;) , en van Onze Regeringe het feven-en-vyftigfte. Was getekend

,

LOUIS. Lager flond , Van wegen den Koning. Colbert, Gezegelc

met het Zegel in geel Waflche, uithangende aan blaauwe Zyde en Gouden

Koorden.
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Ratificatie 'van de Heeren Staaten- Generaal.

D^ Staaten -Generaal der Vereenigde Nederlanden, Allen den geenen

dic deezen tcgenwourdigen zullen zien, Saht. Alzoo op den negen-

en-twintiglle A/p) deezes Jaars i6g()^ tuflchen de CommiffarilTcn van zyne

Koningklyke Majefteit van Vrankryk en den Onzen is geflooten een Ta-

rif, behelzende de Rechten die betaalt zullen worden, in het inkomen in

de Ryken van ho(ijifl;gcdagte zyne MajeHeit, van de Waaren en Koop-

manfchappen van het Gewafch , de Viflcheryen en Fabriqne van Onze

Ingezetenen, als op het inkomen in Onze Landen van de Waaren en Koop-

manlchappen van het Gewafch en de Fabrique van Vrankryk, in dier voe-

gen als hec voorl'z. Tarit" hier na volgt geinfereert.

Fiat infertio.

Zoo is 'f: dat Wy het voorfz. Tarif Ons latende wel-gevallen , het zelve

hebben geapprobeert en geratificeert
,
gelyk als Wy het zelve Ons laten

wel-gevallen, approberen en ratificeren by deezen; belovende oprechte-

]yk en ter goeder trouwe het zelve in het geheel , en ieder Artikel van

dien onverbrekelyk te zullen nakomen en onderhouden , zonder ietwes

daar tegen te doen direél;lyk of indireflelyk, hoedanig en op wat wyze
het zoude mogen weezen. Tot beveftiginge van het welke Wy deezen

hebben doen tekenen door den Preefident van Onze Vergaderinge, onder-

tekenen van Onzen Griffier, en daar aan doen hangen Ons groot Zegel,

Aldus gedaan in den Hage den dertigftcn Jw/y 1699. Was getekend,

yohan Becker. Lager ftond , Ter ordonnantie van de hoog-geniclde Hee-

ren Staaten - Generaal. En was ondertekend, F. Fagel. Gezegelt met
het Groote Zegel in rooden WaiTche, onder uithangende aan roode Zyde
en Goude Koorden.

^[ie va?i executie van den Tarif met den eerjlen dag

van January 1700.

BY het Tarif geflooten den 29 Mey deezes Jaars 11599, tuffchen ons,

Jean Baptijle de Lagny , Raad Secretaris van den Koning en Direftcur

Generaal van de Commercie; Jean Henry Hcnaiilt , Raid Secretaris van

den Koning , Secretaris van den Kaad van Sraaie en Privé , en Anthony

Peletyer ; mede Raad Secretaris van den Koning, Commiirariflen ten dee-

aen effefte genomineert by zyne Majelleit ; en fVillem Nieupoort y mede
CommifTiris genomineert hy de Staaten-Generaal der Vereenigde Neder-

landen, is te famen geconvenieert , dat de Speciën, uitgedrukt in de Ar-

tikelen van het voorfz. Tarif, met en naar den eerften jfiily 1699, niet

meer zouden betaalen , zoo op het inkomen in Vrankryk, als op het inko-

R r r r 2 men
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men in de Vereenigde Nederlanden ,- als de Rechten
, gefpecificeert in-

den voorfz. Tarif , in plaatfe van die dewelke ver-N^at ftaan in den 1'arif van

den i8 ^pril 1667, en in de pofterieure Arreflen, ende by hec negende

Arcikel van het voorfz. Tarif, is vaflgefleld, dat de Ratificatien daar op
zouden worden uitgewiflelc binnen vyftien dagen, te rekenen van den dag

van de ondertekeninge. Maar terwyle de uitwiflelinge van de Ratificatien

niet en is gefchicd binnen den tyd by het voorfz. Artikel geprefigeert,

en niet heeft kunnen gefchieden als naar dat den eerften ^uly was verloe-

pen , zoo zyn wy CommifTarifren van zyne Majefteit, en van de Staaten-

Generaal, uit krachte van onze refpeftive Pouvoirs en Volmagten gecon-

venieert , dat de executie van 't voorfz. Tarif, die anders zoude hebben

moeten beginnen met den eerften 3^idy ifpp, als nu zal beginnen met den
eerften January 1700, ende dat deeze tegenwoordige verklaringe dezelve

kracht zal hebben als hec voorfz. Tarif. Ten oirkonde hebben Wy Com-
miflarifl^'.n deezen met onze eigen handen ondertekend tot l'arys den 7 Ds'

cember 1699.
Was getekend,

De Lagrty.. Guillaume Nieupoort.

Henault.

Peletyer.

.

Zoo IS 't, Dat Wy noodig en dienftig gevonden hebben hier van by
deeze Onze Publicatie aan allen en een iegelyk kennifle te geven , ten ein»

de een ieder dien het aangaan mag zich daar na moge reguleren. Ont-

bieden en verzoeken derhalven de Heeren Staaten, Stadhouderen , Gc"
committeerde Raaden, en Gedeputeerde Staaten van de refpeflive Provin-

ciën, en allen anderen Officieren en Jufticieren van denzelven Lande, dat

zy deeze aanftonds doen verkondigen, publiceeren en affigeeren in alle

Plaatfen daar zulks van nooden weezen zal, en men gewoon is zoodanige

Publicatie en affixie te doen; laften en bevelen voorts de Raaden ter Ad»
miraliteit, Advocaten Fifcaal, Ontvangers, Convoymeefters en allen an-

deren dien het aangaan mag , haar na het voorfz. Tarif te reguleeren , en

met den eerften January 1700 , Nieuwen Styl, de Rechten van inkomen,
van de Waaren en Koopmanfchappen van het Gewafch , de Fabrique en

Commercie van de Onderdaanen van den Koning van Vrankryk, daarin

vermeld, dien conform te heffen, want Wy zulks ten dienfte van den
Lande, en van de goede Ingezetenen van dien bevonden hebben alzoo te

behooren. Aldus gedaan en gearrefteerc ter Vergaderinge van de hoog-*

gemelde Heeren Staaten -Generaal, in den Hage den twee-en-twintigften

December 1699. Was geparapheert, E.deWcede, vt. Onder ftond. Ter
Ordonnantie van dezelve. Was getekend, F. Fagel. Zynde op het fpa»

tium gedrukt het Cachet van meer hoog-gemelde haar Hoog-Mog. op een

ïooden Ouwel , overdekt mee een Papieren Ruite.

TRAC.
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TRACTAAT
Nmpende de Tollen in den Orifont f?2 Noorwegen , tujjchen

zyne Koningklyke Majejleit van Denemarken en Noor-jcegen
^

enz. ter eener, en de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal

der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde , gejlooten tot

Koppenhage den vyftlenden ]vmy iroi. Mitsgaders de

Tol-Rolle van den Jaare v6\.) , hvgevolge van- het Pvjeede

Artikel van dit tegenivoordig Traliaat.

ALzoo 'er van alle oude tyden tufTchen de Koningen van Denemarken
en Noorwegen , ras. tereener, en de Hoog - Mog. Heeren Staaten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde , Traclaaten en
Onderhandelingen zyn geweefl, tot vaftftelling van een zekeren voet vol-

gens dewelke de Onderdaanen van wederzyden en principalyk de Ingeze-

tenen van de Nederlandfche Provinciën , haare Commercie op de refpec-

> tive Ryken van Denemarken en Noorwegen , en andere Landen en Vor-
flendommen van de hoogflgedagte Koningen , als ook door de .Sour 3 met
vrucht en voordeel zouden kunnen dryven en voortzetten; ende den Ai-

lerdoorluchtigftcn , Grootmagtiglleu' Koning en Heer, Heer FrederikdelV,
Koning van Denemarken en Noorwegen, der Wenden en Gotten , Her-
tog van Sleeswyk, Holrtein, Stoërmarn en Dithmarflen, Graave van 01-

denburg en Delmenhorfl, &c. ende de hoogftgemelde Heeren Staaten^

Generaal der Vereenigde Nederlanden nu als noch (niet min genegen zyn-
de het welzyn en nut van haare refpeflive Onderdaanen zoo veel mogelyk
te bevorderen) in zoo lofFelyken gebruik hebben willen continueeren, zoo
zyn van wegen hoogftgedagte zyne Koningklyke Majefteit gecommitteert
de Hoog-gebooren en Hoog- en Wel-Gebooren Heeren, ticsr Coenraad

Graive van Reventlauw, Heer van Frieflenwalt, Loyflrup , Calluë en
Clausholm, Ridder, Geheimen - Raad en Groot-Cancelier van zyne Ko*
ningklyke Majefteit; de Heer Chrijiiaan Siegfried von PleJJcn , Heer tot Pa-

rin en Hoykendorf, Ridder, Geheimen-Raad van zyne Koningklyke Ma-
jefteit; den Heer Kmit-Thott, Heere tot Kundflrop en Gaunöe, Ridder,
Geheimen-Raad en Gedeputeerde over de Finantien van zyne Koningklyke
Majefteit; de Heer Chrijiiaan van Leiitke, Heer tot Barlhaufen, Ridder,
Geheimen-Raad en Overkrygs-Secretaris van zyne Koningklyke Majefteit

en den Heer Chrijiiaan von Sche[led, Over-Secretaris en Eftats-Raad van
zyne Koningklyke Majefteit, ende van wegen hoogftgemelde haar Hoog-
Mog. de Heer Robbert Goes , Heere van Bouckhorftenburgh , enz. Refidenl
van haar Hoog-Mog. by hoogftgedagte zyne Koningklyke Majefteit, on»>-"

aangaande de voorfchreve Vaart principalyk op Denemarken en Noorwe-
gen, mitsgaders op andere Landen en Vorftendommen van hoogftgemel-
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de zyne Koningklyke Majefteit, als ook door de Sont , ,en fpeciaalyk over

de Tollen die aldaar zouden moeten worden betaalt, in der minne te con-

venieeren ,
gelyk dezelve Heeren , naa communicatie en exhibitie van

wederzyds Volmacliien, in den naame en van wegen haare hooge Princi-

paaien zyn geconvenieert in manieren als volgt:

Eerftelyk zal tuffchen zyne Majefteit en deszclfs Koningkryken, Vor-

ilendommcn, Landen en Onderdiumcn aan de eene zyde, en de Hoog-

Mog. Heeren Staaten-Generaal, haare Provinciën , Landen en Onderdaa-

nen aan de andere zyde, allentiialv^n zoo te Water als te Lande een op-

rechte en beftendige Vriendfcliap en Nabuurfchap gehouden en gepleegt

worden, den een den andereu getrouwelyk meinen, en niet wat tot des

anderen nadeel of fchade ftrekken mag, noch door hem zelfs of door qua-

de praélyquen van andei'en uitwerken , maar veel meer elkanders voordeel

zoo veel doenlyk bevorderen, met dat verftand, dat door decze Conven-

tie de Traélaatcn die zyne Koningklyke Majefteit en haar Hoog-Mog.
met andere Koning^^n, Republicquen , Princcn tn Potentaatcn hebben ge-

maakt (den inhoud van dit Traclaat niet contrarierende) niet zulhn ge-

derogeert of geprejudicieert worden.

I L

Den Tol in den Orifont zal van de Ingezetenen der Vereenigde Neder-

landen conform de letter van het Chriftianupels 'ïradmat , inden Jaarei645

gemaakt, en volgens de Lyfte of I ol-Rolle doenraaals geaccordcert, ook

met wederzyds Handtekeningen en Zegels voltrokken , en welke Tol-Rolle

mits deezcn word gerenoveert, en aan het einde deezes geinfereert, voor-

taan voor den tyd van twintig achter een volgende Jr'aren , te rekenen

van den dagh van de uitwiflelinge der Ratificatien van het tegenwoordige

Tra6laat ,
geheeven en betaalt worden ,• wel-verftaande, dat de laftea,

maacen en gewigten van Waaren en Koopmanfchappen welke , volgens de

voorfchreve Tol Rollen by het laft, maate of gcwigte moeten betaakn.,

zullen worden geconfidereert en genomen op een en dezelve voet als die

•word gerekend ter Plaatfe daar de Waaren, die vertollen , zyn g< laaden ;

en om dat geen verfchil zal vallen van de uitrckeninge van Wynen , zoo

zal een Vat BordeaufcheWyn in óe Sont gcëftimeert worden twee-en-vyftig

Ryksdaalders, en een V^at Nantoifche op vyf-en-veertig Ryksdaalders

;

Spaafche Wynen aangaande, een Pype Malhigafche of andere Spaanfche

Wynen op vyf-en-veertig Ryksdaald; rs, en zal Volgens deeze taxatie den

Tol betaalt worden na de Chrijliaiwpelfcbe l'ol-Lyfl:e, dat is den dertigften

penning.

in. Efl
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III.

En wat aangaat de Waaren of Goederen die in de voorfclireve Tol-
Rolle van Anno 1645 niet gefpecificeert zyn, dat dezelve den Orifontfchcn

Tol na haare waarde zullen becaalen , en dat die waarde zal worden gere-

kend naar de Plaatfen van waar dezelve komen, ende een van het honderd
van de waarde betaalt.

I V.

Nademaal in het tweede en derde Artikel is geflituleerr op wat voet den

Tol in den Orifont in de volgende twintig Jaaren zal geheeven en betaalt

worden , zoo zullen ook geduurende die tyd geen andere Bytollen gehee-

ven, noch eenige verhooginge geintrodiiceer worden, onder wac pretext

het zoude mogen weezen, en zoo 'er cenige mogten geheeven zyn , zullen

dezelve cefleeren, en de Tollenaars en Tolfchryvers ook zich niet onder-

flaan de Schippers meer als zy na uitwyzen van de letter van dit Tradtaat

fchuldig zyn af te dwingen, of voor het fchryven der Tolcedullen, het zy

in de Ryken van Denemarken en Noorwegen of in de Sont, iets meer te

neemen als de Extra£len uit de refpeélive Ordonnantiën vanzyne Majt. op
dat fubjecl, beide aan het einde deezes geinfereert , expreilclyk mede
brengen , op poene dat die geene die deezen contrarie zal komen te doen
met 'er daad zal verliezen zyn Ampt en Bedieninge daar inne hy is; en
gedogende, conniverende of aanziende dat zulks by anderen zoude mogen
worden gedaan, zal dezelve voor de eerftemaal van zyn Ampt en het In--

komen daar toe flaande worden gefufpendeert voor den tyd van drie Maan-
den, voor de cweedemaal voor den tyd van negen Maanden, en voorde
derdemaal met 'er daad en efFe6livelyk zyn Ampt en Bedieninge verliezen,

V.

Zullen ook de Tol-Bedienden tot meerder gerief en fpoediger expeditie

van de Schippers gehouden zyn op de Orifontfche Tolkamer te vaceren alle

werkdagen , des Zomers van Paaffche tot Michaelis des voormiddags van
zes tot elf uuren, en des namiddags van een tot feven uuren; des Win-
ters van Michaelis tot Paaflchen van acht tot elf uuren, en des namiddags

van een tot vier uuren: maar die buiten die tyd, of des Sondags en an-

dere heilige dagen , om zich van de goede Wind te bedienen haar expe-

ditien verlangen, zullen daar voor een Ryksdaalder aan den Armen gee--

ven, zonder meer.

V I.

De uitrekeninge van de Tollen zal in het toekomende door die dewelke

syne Majefteit daar toe verordineert heeft , niet in een fomma of in het

grosj-.



68S TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
,gros, maar fpecifiquelyk en van ieder Partye Goeds in het byzonder ge-

daan, aan de Schippers gegeeven worden, ten einde daar uit mag wor-

den gezien of de Tollen conform de letter van het tegenwoordige Trsc-

taat gevorderd worden.

VII.

De betaalinge van de voorfz. Tollen zal moeten gefchieden als van ouds

gebruikelyk is geweefl met fpecie Banco-Ryksdaalders; doch alzoo de Ne-

derlandfche Schipper klagen dat de Tollenaars, inzonderheid in Noorwe-

gen, zeer dilficiel zyn in het ontvangen van dezelve Banco-Ryksdaalders.,

cnder pretext dat zy haar volle wigt niet houden en andere uitvluchten.,

en daar door de Schippers meenigmaal noodzaaken dezelve Ryksdaalders

wederom te rug te neemen , en zoo doende tweemaal het pericul van de

te loopen , zal zyne Majefteic ordonneren, dat de Tollenaars zoo wel in Zee

Denemarken als in Noorwegen zonder onderfcheid alle foorten van Ryks-

daalders zullen aannemen die voor Banco-Ryksdaalders bekend zyn, ten

ware dan dat men evidentelyk konde aanwyzen dat zy befnoeyt waren.

Ende aangezien het ook by verfcheide toevallen zoude kunnen gefchieden

,dat de Schippers geen gelegentheid vonden om haar op haare Reize naar

deeze Ryken van Banco-Ryksdaalders te voorzien, of dat het pericul van

de Zee of van den Vyand te groot was om die over te voeren, zullen zy

mogen volfiaan met te betaalen in Deenfche Kroonen , mits gevende tot

opgeld voor ieder Ryksdaalder her geene waar over men nader ter goeder

.trouwe zal convenieeren , na dat men het rechte onderfcheid tufFchen de

Banco-Ryksdaalders en Deenfche Kroonen, de ordinaris cours van de wis-

fel en andere circumftantien zal hebben geëxamineertj en daar op ingenq-

men het fentiment van Lieden zich des verftaande.

V I I L

ï)e Waaren en Koopmanfchappen eenmaal in den Orifont vertolt, welke

by hLt blyven of aan de grond raaken van de Schepen op eenige Plaa'-fen

aan de Scboonfche Kujl, het Kattegat, de Eilanden Jnout of Lefoim , of el-

ders daar omirent , ofwel de Oojl-Zee ingezeilt weezende, genoodzaakt

zyn de Sunt weder in te komen , zullen niet fubjeft mogen worden ge-

maakt om , zoo wanneer die voor de tweede reis den Orifont in of uitgaan

,

nochmaals den Grifontfchen Tol of eenige andere ongelden te betaalen 5

.zullende het zelve ook alzoo verflaan worden van Schepen die door flurm

..of contrarie wind genoodzaakt worden de Sont weder in te komen.

JX.

Zullen ook de Schepen welke van elders in den Orifont aankomen , 't zy

tOm voor ftorra of onweer een bequame Rêe, of wel andcifints in cas van
Oorlog
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Oorlog om Convoy te zoeken , en welke mitsdien het Kafteel van Kroonen-

nenburg voorby zeilen , om met te meer veiligheid voor Elfeneur te anke-

ren , fchoon zy de wille niet hebben van verder te gaan , niet mogen wor-

den aangefprooken ofte gemolefteert om den Orifontfcben Tol.

Insgelyks zullen ook de Nederlandfche Schippers, ingeladen hebbende

Waaren en Koopmanfchappen naar Koppenhagen gedeftineert , aangaande

de Tol in de Som op denzelven voet getraóleert worden als zyne Maje=

fleits eigene Onderdaanen.

X I.

Het vifiteeren der Schepen en Goederen den Ingezetenen der Geunieer*

de Provinciën toebehoorende , en door de Sont pafleerende , zal gedurende

de voorgemelde Jaaren in de Sont geen plaats hebben, endede Schippers,

•wanneer zy haare oprechte Convoy- en Pond-cedullen toonen , daar op ge-

looft worden, en zullen dezelve, wanneer zydaar na hebben vertolt , zonder

ophouden of moleflatie pafleeren, ook zonder te zetten voor den drooge

voor Koppenhagen ; edoch zoo wanneer in hel toekomende wierde bevonden
dat zyne Koningklyke Majefteit door deeze bewilliginge in het heffen van
zyn Tollen met lorrendraayerye of bedrog zoude worden verongelykt, zoo
zullen haar Hoog-Mog. , wanneer dezelve daar van worden onderricht,

en dfs verzogt, alle mogelyke middelen bedenken, en zoo veel doenlyk

ordre ftellen dat zyne Koningklyke Majefteit anders niet als wat recht en
billyk is wedervaren moge, haar Hoog-Mog. zullen ook tot meerder pre-

cautie die ordre flellen , dat de Commifen , de vifitatie hebbende gedaan

,

in derzelver Certificatien met met Cyfferletters maar met woorden het ge-

tal van de Pasporten zullen uitdrukken.

X I I.

Verders zal het den Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden vry ftaan

allerhande Waaren en Koopmanfchappen , wat naam die ook zouden mo-
gen hebben, door de 5o»c onverhinderd te voeren, maar in een tyddat zyne
Koningklyke Majefteit van Denemarken in Oorlog mogte weezen , zullen

zy zyne Vyanden geen Waaren van Contrabande toevoeren, ö" ^f vice

ver/a.

XIII.

Onder zulke Waaren van Contrabande zullen alleen verflaan worden
allerhande Vuurwerken en daar toe behoorende zaakcn , als Kanon , Mus-
quetten, Mortieren, Petarden, Bomben, Granaten, Sauciffsn, Pekkran-

fen, Aifuiten j Forquetten, Bandeliers, Polver, Lont, Salpeter, Kogels,

S s s s Pieken,
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Pieken, Degens, Stormhoeden, Helmen, Curaflen, Hellebaarden , Paer-

den , Zadels , Holflers , Draagbanden , Zeilwerk , Touwerk , Pek , Teer
en Hennep , mitsgaders die tot de Equipage ter Zee en den Oorlog te Lan-
de dienen , zonder eenige verdere Waaren van wat natuur die zyn daar

onder te comprehendeeren , maar zal het wederzyds Onderdaanen vry

ftaan dezelve Waaren na Vyanden Landen te mogen vervoeren en van
daar af te haaien , uitgezonderd in en na belegerde Steden , Fortreflen

,

Kaftelen en Havens.

X I V.

Nederlandfche Goederen die in andere als Nederlandfche Schepen zouden
mogen ingefcheept weezen, zullen vermogen de Sont vry en on verhinderd
pafleeren, mits betaalende den Tol dewelke van Nederlandfche Goederen
word gegeven ; doch dat zy met oprechte Certificacien van de Nederland-

fche of andere aan de Oofl-Zee gelegene Steden bewyzen dat die Goede-
ren niemand anders als den Nederlandfche Inwoonderen toebehooren.

XV.

Alle Nederlanders dewelke zich in de Ooflerfche Steden ophouden , het zy

voor haar zelfs of in commillie en fa6lorie , wanneer zy met haar eigen of

andere Nederlandfche Inwoonders Goederen in Schepen door de Sont pairee*-

ren , zullen dezelve worden getrafteert even gelyk andere Onderdaanen der

Geünieerde Provinciën , mits dat zy met behoorlyke Certificatien van de

Magiftaat van de Plaats daar zy refideren , bewyzen dat deeze Goederen haar .-

ofte andere Nederlandfche Ingezetenen toehooren.

.

XVL.
Verders zullen ook de Schepen in de Vèreenigde Nederlanden t'huis

hoorende eenige Waaren of Koopmanfchappen in de Ryken van zyne

Majefleit brengende, het zy dat dezelve Waaren en Koopmanfchappen
gebragt worden direélelyk uit de eerfte hand ofte van de Plaatfe daar ze

zyn gevallen , dan niet , ofte wel eenige Waaren ofte Koopmanfchappen
uit zyne Majefteits Ryken elders willende vervoeren

,
geen hooger of

meerder Tol betaalen als de eigen Inwoonders of Onderdaanen van zyne

Majefleit, en zal dienvolgende ook cefleeren de vier dubbelde Tol gelegt

op Waaren en Koopmanfchappen die niet uit.de eerfle hand ofte van de

Plaatfe daar ze zyn gevallen met Nederlanfche Schepen in zyne Majefteits

Ryken worden gebragt ; gelyk mede ophouden zal het verbod voor de

Nederlandfche Schepen omme Waaren of Koopmanfchappen tuffchen de
Ryken van zyne Majefteit of tuflchen Provinciën , Stiften of Steden te

vervoeren
;
gelyk mede zullen ophouden de Voorrechten en Immuniteiten

en Exemptien aan de zoo genaamde Exempcions en diergelyke Schepen

,

zoo
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:zoo ten refpeèle van de Tollen die op het inkomen en uitgaan worden be-

taald , als ten opzichte van den Orifontfchen Tol , door zyne Koningklyke
Majefleit geaccordeert : En zullen ook de Ingezetenen van zyne Koning-
lyke Majefleits Ryken en Landen in de Veretnigde Nederlanden geen
zwaarder Tol en Laften betaalen als haar Hoog-Mog. eigene Onderdaanen.

XVII.

Indien de Onderdaanen van zyne Majefleit, of eenige andere Natiën,
eenige verligtinge zouden mogen hebben, of na deezen verkrygen, in

zyne Majefleits Ryken en Landen, zoo zullen de Ingezetenen der Ver-
eenigde Provinciën het zelve mede genieten (uitgezonderd de Tol-Vryheid
in de Sont die de Zweeden is toegeflaan) en indien ook de Onderdaanen van
haar Hoog-Mog. of eenige andere Natiën eenige verligtinge zouden mo-
gen hebben of verkrygen in de Vereenigde Nederlanden, zoo zal hetzelve
ook zyne Majefleits Onderdaanen toegeflaan worden.

XVIII.

Nederlandfche Schepen den Tol in eenige Haven van Denemarken of
Noorwegen betaald hebbende, en daar op gevifiteert zynde geworden,
zullen in geen andere Haven , het zy in Denemarken of Noorwegen,
zoo wanneer daar niet laden of lofTen

,
gevifiteert worden , maar zullen

vry pafTeeren : Doch om alle fluikeryen voor te komen , zoo v/ord gella-

tueerc en vaflgefleld , dat de voornoemde Schippers haare expeditie van
de Tollenaar of Tol-Bedienden bekomen hebbende, den wind dienende,
zich aanftonds onder zeil en in de ruime Zee zullen moeten begeven, ten

- zy zulks hen door contrarie wind of andere rechtmatige beletfelen mogte
worden v^erhinderd, of zy om op Convoy te wagten,of uic vrees voor
Kapers , langer genoodzaakt waren aan de Plaatfen daar zy haare Ladinge
hebben ingenomen te verblyven, of in andere Havens te moeten inloopen,
het zelve word verflaan van de Schepen van zyne Koningklyke Majefleits

Onderdaanen die in differente Havens van haar Hoog -Mogende mogte
komen te havenen.

X I X.

De Oorlogfchepen van zyne Majefleit en haar Hoog-Mog. zullen den
een des anderen zyne Reeden, Stroomen, Rivieren, Bayen en Havens
ten allen tyden open zyn en blyven om daar in en uit te loopen, en zoo
Jange voor anker te blyven leggen als het, de noodzaakelykheid vereifcht,

zonder gevifiteert te worden ; en zullen zoo haafl de Kapiteins van we-
derzyden aldaar aangekomen zyn, het zelve aan den Gouverneur of com-
manderende Officieren, met reden zyner aankomfl en verblyvens, bekent
maaken , en niet meerder als zes Oorlogfchepen t'elkens of te gelyk aan

S s s s 2 e-ene
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eene Plaatfe mogen komen ; doch zoo het noodig waare meerder getal na'

de eene ofte andere Plaacfe te zenden , zoo zal zulks alvoorens behooriyk

aan zyne Majefteit ofte haar Hoog-Mog. (op welker Rivieren, Bayen en

Havens zoodanige Schepen zullen komen) genotiticeert worden, om der-

zelver goedvinden en vergunning daar op te vernemen.

X X.

Gelyk ook zulke Schepen , zoo lange zy aldaar verblyven , zich flil en

vriendelyk zulhn moeten houden, zoo als het onder hooge Geallieerden

betaamc ; ook geen de minfle lioftiliteit, tegen wie het ook zy onderne-

men ; ook geen andere bchepen, fchoon zy ook haare Vyanden waren,

van daar uit vervolgen, ten zy dan dat zy ze eerft vier- en-twintig uuren

hadden laten voor af gaan.

XXL
Zal ook de Paflage en Navigatie door de Sont, als ook de traficq in

zyne Koningklyke Majefteits Ryken en Landen, vry en onverhinderd bly-

ven , en derhalven by continuatie mede cefTceren het verbod tegens den

invoer van verfcheide Waaren, Manufafturen en Koopmanfchappen by.

of wegen zyne Majefleit voorheen geëmaneert; en zullen zyne Koning-

lyke Majefleits Onderdaanen reciproquelyk op dezelve voet in de Ver-

eenigde Nederlanden gehandeld worden.

X X I L

Verders is verdragen en geconvenieert , dat binnen zes Maanden na het

uitwiflelen van de Ratificatie van het tegenwoordig Traétaat, tot onder-

ling genoegen en fatisfaólie, een exafle en pertinente manier van mee-
tinge van dezelve Schepen die faciel en accuraat, en op de tegenwoordige
Fabriquen applicabel is , uitgevonden zal worden , en ondertufTchen zal de
meetinge der Schepen gereguleert blyven na het geene deswegens in den
Jaaren 1669 is geconvenieert.

X X I I L

De Houtlaften der Schepen volgens de meetinge in het even voorgaande;

Artikel gearrefteert begroot en uitgevonden zynde, heeft zyne Koning-
lyke Majefleit belieft dat van die Schepen die met haare oprechte on-
dergefchrevene Maat -Brieven voorzien zyn, en Hout uit Noorwegen
voeren , voor des Konings Tol gevorderd en betaald zal worden een en
een achtfle Ryksdaalder van ieder Lafl:; zullende geen onderfcheid onder
het Hout, het welke vergund is om uit te voeren , wegens den Tol worden
gemaakt, maar alles by de Laften, als nu even gemeld, worden gerekend,.

zonder:
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zonder dat 'er daar-en-boven eenige andere Tollen of Bytollen, wat naam
die ook mogen hebben, geduurende den tyd van dat 'J'radlaat gevorderd

zullen mogen worden, en derhalven ook met 'er daad zullen moeten ces-

feeren en ophouden alle By-lalten, onder wat voorwendfel of pretext het

zoude moi^en weezen ; en de Tollenaars en Tolfchry vers in Noorwegen
,

zoo wel als in Denemarken , zullen zich exaélclyk moeten reguleren na het

geene Artikel vier hier vooren is ter neder gefteld.

XXIV.

Een Schip het welk Hout geladen heeft, mag wel op de Houthavens

andere Waaren , als Pik, Teer, Huiden, Talk (of het geen anders mag
worden uitgevoerd) inneemen , nochtans zal daar af na het ftuk of ge-

wigi volgens zyne Koningklyke Majefteits Tol - Rollen , in gelykheid van
zyne Majefleits eigen Onderdaanen , den behoorlyken Tol worden betaaldt;

ook zullen zoodanige Schepen dewelke meer als Hout inladen, noopende
de voorfz. andere Waaren die zy daar nevens inneemen, de viiitatie , als

billyk, fubjeCl en onderworpen zyn : Al evenwel zullen van de taxatie

van het Scnip zoo veele Laften afgetrokken worden als de Goederen kor«

men te beloopen dewelke buiten dien in het byzonder vertolt zyn.

XXV.

In het vorderen van den Tol zal geen onderfcheid gemaakt worden of de
Schepen met de befte, flechte of middelmatige foorten van Houtwaren in^

geladen mogten weezen, nochte ten regarde van dien, of op prefumtie
dat ze eenige onvrye of verbodene Houtwaren ingeladen mogten hebben,»
eenige vifitatie, recherche, veel min retardement worden gedaan, maar
zullen alle de verbodene of onvrye Houtwaren aangehouden worden zoo
wanneer dezelve om te laaden buiten de Schepen worden gevonden, bo-
ven het welk de Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden onder geender-
léy pretext ter oorzaake van dien eenige de minlle moleflatie ofte ongele-

heid aan haare Perfoonen of Goederen toegevoegt zal mogen worden,.
maar zullen na de betaa'inge van den hier voor geftelden Tol vry en onvers-

hinderd mogen vertrekken en haare Reize vorderen.

XXVI.

De Schepen welke in het Koningkryk van Noorwegen haare volle Ladinge
in een Haven hebben ingenomen, en aldaar refpcftivelyk, en voor zoo
verre by de voorgaande drie-en-twintigfle en vier-entwintigfte Artikelen-
is toegelaten , zyn gevifiteert en vertolt , zullen verder niet gevifiteert wor-
den , het zy in dezelve, of in wat andere Haven die ook mogten inloopen ,.

maar zullen de Schippers toonende hunne Tol- cedulen vry pafleeren ; en.

wanneer zy haare Ladinge in verfcheide Havens inneemen , zal in de Ha-
S s s s 2 vensc-
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vens alwaar de Ladinge ingenomen word , den inhoud van de bovenge-

roerde drie - en - twintjgfte en vier - en - twintiglle Artikelen worden geob-

ferveerd.

XXVII.

De Nederlandfche Schippers en Kooplieden zullen in Noorwegen niet ge-

dwongen worden Deelen of andere Houtwaren van zekeren Lieden aan te

neemen of koopen, maar het zal hun vry ftaan dezelve te koopen van wie

en waar het hun befl: belieft ; doch zal de aflading niet anders mogen ge-

fchieden als op zulke Plaatfen dewelke tegenwoordig adlueelyk voor La-

dingplaatfen worden gebruikt , en hier na noch verder tot Ladingplaatfen

bequaam gemaakt en gebruikt zullen worden.

X X V I I L

Ook zal het den'Onderdaanenvande Vereenigde Nederlanden toegelaten

weezen in Noorwegen allerhande foorten van Hout, wat naam het zelve

mogte hebben, te handelen en uit te voeren, uitgezonderd het gene zyne

Majefleit tot deszelfs particuher of publicq gebruik zoude mogen van noo-

den hebben : zoo nochtans, dat in zulken cas het verbod van uitvoer van

zoodanige noodwendigheden zal moeten weezen generaal , en niet particu-

lier voor de Ingezetenen en Onderdaanen der Geünieerde Provinciën ; bly-

vende nochtans het geen in het voorgaande vyf-en-twintigfte Artikel is ter

neder gefield in zyn volle kracht en valeur.

XXIX.

Boven de betaalinge van den voorfz. Tol zullen de Nederlandfche Schepen

die Hout of andere Waaren in Noorwegen geladen hebben niet bezwaart

worden met eenige onkoften die aldaar tot gerief en verzekeringe van de

Schepen zouden mogen aangewend worden , en zulks ook niet met eenige

Ring-Gelden, ten ware de Ringen aan de Klippen niet by of van wegen
zyne Majefleit, maar alleen by Particuliere op haar eigen koflen tot com-
moditeic van de Schepen zouden mogen zyn gemaakt , en verder noch
anders niet; des dat de Schippers van de Schepen , welke liever willen bly-

ven leggen op de Reede voor haar Anker fals de Ringen te gebruiken, van

de betaalinge der voorfz. Ring-Gelden zullen zyn en blyven bevryd , en

dat onder de naam of titul van andere commoditeiten , of onder hoedanig

ander pretext het ook zoude mogen weezen
,
geen onkoflen , van wat na-

tuur die ook zouden mogen zyn, dewelke zouden mogen worden aange-

wend tot commoditeit of confervatie der Schepen, t'haaren lafte gebragt

zullen mogen worden ; maar dat aan dezelve tot voortzettinge van den Han-
del alle hulp beweezen , en de noodige commoditeiten verfchaft zullea wor-

den, zonder haar daar over met eenige uitgift te bezwaaren.

XXX.
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X X X.

Dat ook voor Haven-geld van de Schepen die op eenige Ree of in eenige

Haven van zyne Majefteic komen of overwinteren , niet meer zal mo-

ffen worden afgevorderd als zyne Majefleits Onderdaanen, na de laat-

fte Tol -Rollen van Anno 1691 gegeeven; en van gelyken zal het wee-

zen met de Schepen van zyne Majefteits Onderdaanen die in haar Hoog-

Mog. Havens inloopen: En zal geen Schip, dat op Reede wil blyven leg-

gen, gedwongen worden in te loopen, zoo verre hy in behoorlyke diftan-

tie van de Kafteelen zich onthoud, maar die Schepen , die uic nood ge-

dwongen worden een Haven aan te doen, zuilen maar de helft betaalen zoo

wanneer zy niet ioffen of laaden.

X X X h

Is mede tot voorkominge van alle onheilen by zyne Majefteit belooft

,

dat in het toekomende de Tonnen, Vuuren en Bakens behoorlyk zullen

onderhouden worden ; en zoo daar omtrent eenige naalatigheid is ge-

pleegc , neemt hoogftgedagte zyne Majefteit op zich daar in behoorlyk te

laten voorzien : Gelyk ook is toegezeid dat een nieuwe Ton op den Trin-

del met een Klok daar op zal geleid worden , waar tegen het Vuur- en Baak-

geld geduurende dit Traftaat conform het voorige van Anno 1647, ^^

%veten , vier Ryksdaalders voor een gelaaden , en twee Ryksdaalders voor

een Ballaft- Schip als van ouds zal betaalt worden; maar als men eenige

nieuwe Vuuren of Baaken begeert daar over zal men in het byzonder con»

venieereru

XXXII.

De Privilegiën en Gerechtigheden der refpeflive Steden in deVereenig-

de Nederlanden , in het Spierfche Traftaat vermeld, en anderfints by de

voorige Koningen van Denemarken verleend , of by zyne Majefteit van

Denemarken en Noorwegen zelfs voor deezen uitgegeeven, zullen niet

verftaan worden door dit Traftaat verkort of in eenigerlei manieren ge-

prejudiceert te zyn; gelyk ook mits deezen alle voorige Tra6taaten , met den
Staat gemaakt , worden gerenoveert , zoo verre dezelve dit Traftaat niet

contrarieeren.

XXXIII.

De Ratificatie van dit Traftaat zal te gelyk met die van de defenfive

Alliantie, insgelyks op heden geflooten , hier tot Koppenhai^en uitgewiffelt

worden; en twee Jaaren voor de expiratie van het zelve zallen zyne Ma-

jefteit en haar Hoog-Mog. door haare Minifters wedcrzyds by den anderen

komen,,
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komen, om te convenieeren over de prolongatie van het zelve Traflaat.

Aldus gedaan tot Koppenhagen den 15 funy 1701. Was getekend in twee

•byzondere Inflrumenten, in het eene van de zyde van zyne Koningklyke

Majelleit, Reventlouw, S. v. Plejffen, K. Thott, C. van Lente, C. Schejied;

en in het andere van de zyde van haar Hoog-Mog. , Robbert Goes. Zynde

by ieder Naam gedrukt het ordinaris Cachet van de gemelde Heeren Ge-

volmachtigden.

;FoIgt de Tol-RoUe nvaar 'van in het tweede Artikel

luan dit Traktaat mentie word gemaakt.

Fifch , en andere vette ook gezoute Waaren

Een laft Boter 1 ''\'J^'^'
^" ^^"

Een lafl of acht amen Honing. ..... J

Zes fchip-ponden Spek drie ryksoort.

Zes fchip ponden Kaas een halve ryksd.

Een ia ft Koeyen Vet . 1 ^^. ^ ^^^^^^
Een laft of acht oxhoofden Traan . . . . j

^

Een laft Spaanfch Zout ....... ^ een halve ryksoort.
Een laft FranfchZout J

Een laft Vleefch drie ryksoort.

Een laft Haring een halve ryksoort.

Een laft Dorfch of Cabeljau ^ Q&n rvksoort
Een laft gedroogde Botten of twintig duizent . J

^

Een laft Rootfchaar 1
Een laft Sponder

j

Een laft Aal of zes vaan > anderhalve oort ryks.

Duizend gedroogde Vifch, gezouten Vifch of )

Abberdaan J

Een laft Steur of zes vaten ï een ryksd. en een

Een laft Salm j oort.

Een laft RafF drie ryksoort.

Ach laften Stroo-Bocking of gerookte Haring,

twintig Stroo op het laft een halve ryksd.

Zes fchip-ponden Talk "j , •

j^ijg^Qj-t
Een laft of twaalf tonnen Lunenburger Zout . J

1
•

Koorn.
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Koorn,

ji/EN lafl: Tarwe
Een lafl: Rogge
Een lafl Garfl:e

Een lafl: Meel
Een lafl: Mout
Een lafl: Haver
Een lafl Erwecen
Een lafl: Havergort

Een lafl: Roggen - Brood

Een lafl: Tarwen Tweebak ....
Een lafl: Boekweite ........
Een lalt Boekweite Gort

Een lafl: Gierll

Een lafl: Nooten
Een lafl: Appelen

Een lafl: Mofl:erzaat

Een lafl: Walnooten , zes - en - dertig buflliwen of

achden tonnen • .

— een rycksd.

een halve ryksd.

een halve ryksd.

— anderhalf ryksoort.

— "1

I

een ryksoort.

anderhalf ryksoort.

een ryksoort.

anderhalf ryksoort.

derdehalf ryksoort.

een oort ryksd.

een halve ryksoort.

derdehalf ryksoort.

Allerhande Waaren.

E,̂EN Schip-pond Was
Zes fchip-ponden Harpuis ....
Een fchip-pond Dons-veeren
Zes fchipponden gemeene Veeren . .

Vier fchipponden fyne Wolle
Zes fchip-ponden grove Wolle . . .

Een vat of dertig douzyn Kaarden .

Een vat Vikhoeden
Acht fchip-ponden Vlok- of Scheerwolle

Een zak Boomwolle wegende twee honderd pon-

den

Een lafl: of twaalf fchip-ponden Potafl'che . —
Een lafl: Weedaflche . . . . —
Een lafl: groove Bandt , Teer of Pek . . —
Een lafl: klein Teer of Pek —
Acht korven of kifl:en Franfch , Hcflifch of Dant-

zicher Glas . . . . —
Dertig fchok FleiTen . ^ . . —
Duizent voet Steen . . . —

T t t t Een

— een ryksoort.

- 1

drie ryksoort

derdehalf ryksoort.

drie oort ryksd.

derdehalf oort ryksd.

anderhalf oort ryksd.

een oort ryksd.

- J
i' drie ryksoort.

een ryksdaalder.

een ryksoort.

anderhalf ryksoort.

negen Lukfe fchel.

> derdehalf ryksoort.
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Een vat of twee pypen met Fleflen . . -

Zes fchip-ponden Hoppe . . . -

Vlas en Hennep.

1?EN lafl: of zes fchip-ponden Vlas of Hen- ^

een ryksoort.

drie oort ryksd.

---' nep . ^ . . . •
—

Vier fchip-ponden Heilig- of Matte-Vlas . —
Een fchip-pond geheekelt Vlas .... —
Zes fchip-ponden Kabelgaaren, Kabeltouw, Ka-

beltros en Takel . . . .
—

Een fchip-pond gefponnen Werkgaaren . .
—

Vier fchip-ponden Vlaffengaren ... —
Tien fchip-ponden Vlaflen of HennepenWerk

—

Een lafl: Vlas-zaat . . . .
—

Een lafl Raap-zaat —
Een lafl Kennip-zaat . . . .

—
Een vat Kanari-zaat —

Koper i Tin, Loot en 2^ze?:

XLEN fchip-pond Koper . _
... —

Een fchip-pond of een korf met Tin . .
—

Een korf met geel Kopervverk .... —
Zes fchip-ponden of een voeder Loot . .

—
Acht Vaten met Blik .... —
Zes fchipponden flaaven Yzer .... —
Een laft of twaalf fchip-ponden Osmund Yzer —
Zes fchip-ponden Kogels . . .

—
Zes fchip-ponden Yzere Kachelovens . .

—
Vier fchip-ponden Yzere Plaaten ... —
Acht fchip-ponden of Oxhoofden oud Yzer —
Zes fchip-ponden Gotelings Gefchut . .

—
Zes tonnen Hollandfche Spykers . .

—
Zes centener Staal —
Een korf of vat met Staal-Draadt ... —
Zes fchip-ponden Yzere Banden tot Wynvaten—
Zes centener Lubfe Spykers —

J
f- een ryksdaalder.

'drie ryksoort.

anderhalf ryksoort.

een halve ryksoort.

. een halve ryksd.

KrygS'
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Krj'gs - Ammunitie.

JTiOnderd Zweert -Klingen . . .

Honderd Geveften ....
Vier honderd Spiesftokken

Vyftig Slagzwaarden

Honderd HarnafTen

Vyftig Stormhoeden
Honderd Hellebaarden

Honderd Spies-yzers

Een kifte met honderd Musquetten
Vier douzyn korte Roers
Vyftien Curaflen ....
Zes centener Salpeter of Kruit

Een lafl: of twaalf Schip-ponden Zwavel

Hout - Waaren.

EEN groote Scheeps Maft van vyfcien pal-

men en daar boven —
Een klyne Maft of Spar . . . —
Vyf en-twintig Vlaggeftengen of Smalfparren—
Een groot honderd Klap- of Pyphout . . —
Een groot honderd Vathout . . .

—
Honderd Courfch Wagefchot .... —
Een fchok groote eike Planken .... —
Een fchok PruifTche of Stetynfche Deelen .

—
Duizend Latten . . . . —
Tien groote eike Balken . . .

—
Twintig vuure Balken . . .

—
Een laft Kiften ... .

—
Een neftel of twaalf cipres Kiften . . » —
Een korf gefchilderde Kisjens . . .

—
Een fchok groote Riemen . . .

—
Een fchok Brakhouten of dubbelde eike Plan

ken ....
Duizend van de Noorweegfche of Zweedfche

Deelen . . . . .
—

Een fchok fmalle Riemen . . .
—

Veertig fchok Schuppen . . .
—

Twintig fchok Mouden . : . . .
—

Een groot honderd Pypen-Staven . . .
—

Veertig-duizent Scheeps-Nagels . . . —
T 1 1 1 2 Der

een halve ryksd.

acht Lubfe fchell.

een halve ryksd.

een ryksdaalder.

een half ryksoort,

een halve ryksd.

een halve ryksoort.

— "1

—
r- een halve ryksd.

— drie oort ryksd.

— een ryksdaalder.

een halve ryksd.

acht Lubfe fchell.

derdehalf oort ryksd.

een ryksdaalder.

anderhalf oort ryksd.

een ryksdaalder.

drie oort ryksd.

acht Lubfe fchell.

derdehalf ryksoort.'

anderhalf oort ryksd.'

drie oort ryksd.

anderhalf ryksoors.

een oort ryksd.

— een ryksd.

drie oort ryksd.

acht Lubfe fchell.

drie ryksoorti
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Dertig bondels Korck

Twintig fchok Tailleiiren ...
Twee duizent Hoepftokken . . .

Vyf-en-cwintig Kromhouten of Knien

Dertig Zwaartpoflen

Hondtrd Boorflevens

Veertig ftukken Bercke- of EfTenhout

Honderd PruifTche Wagefcliotten

JVild - Waaren.

El/EN timmer Maarter-velle . • .

Honderd Bever-vellen

Honderd VofTen-vellen

Honderd Otter-vellen

Twintig timmer Hcrmelynen .. . .

Duizent Graauwerk
Duizent Ulcken- of wilde Katten-vellen

Zeftien douzyn Romein-vellen

Twee douzyn zwarte Konyns-vellen .

Vier douzyn grauwe Konyns-vellen .

Honderd ryksdaalders aan Sabelen . .

drie ryksoort.

acht Lubfe fchell.

drie oort ryksd.

een halve ryksd.

drie ryksoort.

een ryksdaalder.

"1

derdehalf oort ryksdo

een ryksd.

drie ryksoort.

anderhalve ryksd.

'drieryksoort.

. J

Huiden en Feilen..

:rT
\ lERDeckers Elands-huiden

Vier deckers Harte- huiden

Twintig deckers Boks-vellen . . .

Dertig deckers Kalfs- vellen

Duizent groote Schaaps-vellen

Twee duizent Lammer-vellen

Vier duizent jonge Boks-vellen . .

Duizent Geiten-vellen

Duizent witte Leeren

Tien deckers Zeems-Leer

Zes deckers Spaanfch Leer ...
Twintig deckers Beflaan Leer

Tien deckers Ruflche Vellen of Rootlait

Zes deckers gezoute of bereide Huiden
Tien deckers drooge Huiden
Duizent paar Ruflche Handfchoenen .

Vier honderd ponden Sool-leer . .

Acht honderd ponden Afval

Vier deckers OITen- Huiden of Juchten
Fluweel,

>drie ryksoort:-.
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Flwioeeïi Zyde-Waaren en LakeiL

JL WEE Smeken Brokade . . . —
Vier ftiikken fyn Fluweel . . .

Acht ftucken Engelfch of Inlandfch Laken
Acht ftucken dubbelde Saay . .

Acht ftucken half Fluweel . . .

Acht ftucken Sacyn . . ,

Acht ftucken zyde Borat . . .

Acht ftucken Taffetas . . .

Acht ftucken CafFa . . .

Zeftien ftucken Eneelfch Dufincke Fierloot of
Inlandfch grof Laken

Twaalf ftucken Baay . . ,

Tien ftucken blaauw gemengt Ras . .

Een pak of zeftien ftucken Schotfch grof Laken,
Amfterdamfch , Vlaamfch of Franfch La-
ken .....

Twaalf ftucken Turkfch dubbelt Maccayer of
grof Grein . . .

Vier-en-twintig ftucken OsnabrugrchCarray;grof
Grein, enkeltSaay, Maccayer, Tryp, Bom-
bazyn , Saardoek en Tierentay . .

Een vat Kramerye . . .

Twaalf ponden zyde Franjen , Paflementen en
Koorden . . . .

Zeftien ponden Vlok-Franje . ,

Vier douzyn Engelfch, Spaanfch of Neurenbur-
ger Bedde-gewaad of Dekens . . .

Vier douzyn Paerde Dekens . .

Dertig douzyn lakenfe Lyften of Selfkanten
Honderd paar fyne carfaaye KoufTen . .

Dertig douzyn groove lakenfe Kouflen . —

—

Zeftig douzyn wolle Kouflen . .

Honderd Schotfche wolle Hemttrocken .

Een pak ofvat honderd ryksdaalders waardig
Twaalf paar zyde Kouflen . .

Vyftig paar gebreide KouflTen . .

Zes ponden goude of zilvere Paflementen

Honderd ponden rouwe Zyde, ongeverwt ofte

ongearbeid

' drie ryksoort.

> derdehalf ryksoort.

Tttt 3 Lyn-
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Lymvaadf.

1

Lyn-
/EN Vat Hollandfch Lynwaadt . .

Twaalf llucken Hollandfch of Silefifch

waadt ....
Honderd Dreil-doeken . . •

Acht llucken Kameriksdoek .....
Acht ftucken of rollen dubbel breedte Franfch of

Dantzicher Boldavet of Canefas . .

Twintig flucken enkelt Melvings Boldavet of

Canefas ....
Veertig flucken Haardoek . . .

Twintig flucken Linnen . . .

Twintig flucken Pomerfch Linnen of dierge-

lyke ...•••
Twaalf llucken RyfFels Camelot of Damafl

Twintig flucken Dreyling . •

Dertig ftuckenStetyns Linnen . .

Veertig flucken Crakouws Linnen ofBolkraan

Tachtig flucken zwart werkgarens Linnen

Duizent ellen Pletfe of Pledings . . .

Acht llucken fyn Bedde-teicken . . .

Vyftig llucken grof Bedd-teicke . .

Acht baaien Papier . . .

Vyftig ponden Naaygaren .... —
Zeflien flucken Catoen-doek .... .

Kriiidi en Speceryen.

xLEN baale of honderd ponden Peper .

Drie honderd ponden Gengber . .

Honderd vyftig ponden confyte Gengber .

Honderd ponden Nagelen , Kaneel , Nooten Mus-

caat, Mufcace Bloemen of I-'oelie, en Indigo

Acht ponden Saffraan . . .

Een lafl Rozynen of Vygen , zes-en-dertig kor-

ven of zeflien honderd ponden . .

Een vat lange Rozynen tot vier hond. 'ponden

Vier honderd ponden Amandelen . .

Acht honderd ponden Ryfl . . •

Acht honderd ponden Bakelaar . . . •

Vier honderd ponden Tabak . .

Vier

. derdehalf ryksoort

>drie ryksoort.
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- 1

Vier honderd ponden Spaanfche Zeep

Vier baaien witte Zeep

Een laft Zeep

Vier honderd ponden Maniget . . .

Een vat of baale Galnoten tot vier honderd pon

den .....
Vier baaien Corenten of acht honderd ponden -
Vier honderd ponden Dayen of Dadels . .

—
Twee pypen Pruimen, Lamoenen, Kappers of

Olyven . . . .
—

Zeftien honderd ponden Pruimen . . -
Vier honderd ponden Broodfuiker . . . —
Vier honderd ponden Candyfuiker of Confyt

Een vat Syroop

Vier baaien of vier honderd ponden Anys of

Comyn . . . .
-

Een vat of kifle Poeyerfuiker van vier honderd

ponden . . . . . —
Een dubbelde baale Sinober van drie honderd

ponden ....
Zes baaien Verwe , Almagro of Krap van acht

honderd ponden . . . -
Zeftien honderd ponden Smack . . . .

—
Vier fchip-ponden Rood of Verwe van Dant-

zich . . . .
-

Zes fchip-ponden of achtien honderd ponden
Gaimy . . , . —

Honderd ponden Confenilje . . .
—

Zes honderd ponden Kalmus . .
—

Een lafl Rood of Verwe uit Zweeden . .
—

Een vat Weide of drie fchip-ponden . . —
Zes fchip-ponden Vitriol of Koperrood . .

—
Zes fchip-ponden Podoot of Gleyde .

—
Drie fchip-ponden Aluin . . . —
Zes fchip-ponden Koper-waaren . . —
Dertig ponden Roodileen of verarbeide Barn

{leen

Vier fchip-ponden gevylde Barnfteen .

Drie fchip-ponden Spiesglas

Vier honderd ponden Pokhout
Vier honderd ponden Caiimo of Soethout

Acht honderd ponden Gomme of Gallas .

Vier fchip-ponden Ingefchar of Verfkruit
Drie honderd ponden Styffel, of een vat van drie

honderd ponden . <

Duizent

^drie ryksoort.

:j
n-

- anderhalf oort ryksd.

drie ryksoort.

anderhalve ryksd.

f- drie ryksoort.

J

- aanderhalvedaald.ryks

' drie oort ryksd.

een ryksd.

anderhalf oort ryksd.

"
j. drie ryksoort.'

- J.

- acht Lubfe fchel)^
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f- derdehalf ryksoort.

anderhalf oor ryksd.

— )> drie ryksoort.

Duizent ponden Paradys Koorn .... - ^
Duizenc ponden BraOlienhout

1'wincig ftuks Goutpeel

Drie honderd ponden Lym
Een vat Lisbonfche Olye

Een lafh of acht aamen Kennep- of Raap-Olye —
Een lall: of acht aamen Lyn-Olye .

Vyftig ponden Quikzilver

Een oxhoofd Succaden . . — j'

Acht honderd ponden Ongerfche Pruimen • —
1 j i ir i ,

Een oxhoofd of twee honderd ponden Wierook- j
^naernait oort ryksd.

Zes fchipponden Harpuis of Tarpemyn . . - drie oort ryksd.

J-Vyn, jMeedcy Bier en andcj'fmts.

Van allerhande ÏVynen, van ivat foorten die ook z\ji
,

en hier onder niet gefpecificeer! zynde, zal den der-

tigjten penning genomen morden.

een halve ryksd.

JlLEN oxhoofd Spaanfche Brandewyn . .

Een aam Rynfche Brandewyn
Een oxhoofd Franfche Brandewyn . .

Een pyp Wyn-Azyn ....
Een lafl: Meede . . . . - anderhalve ryksd.

Acht oxhoofden En^elfch Bier of Bier-Azyn — "1 j •
, ,

Zes vaten Mom of Jopenbier . . - j
'^"^ °°" ''^^'^-

Zes vaten Lubs- Bier . . . — i j u ic i

Een laft Roftocker , Wifmars of Straalfonts Bier- j
^"^^""^^it ryksoor..

Vier kiften Veneetfche Drinkglafen .

Een mande met Kroezen en Kannen
Vier honderd ponden Oliphants-Tanden

Een Paerdt . ...
Veertig Fles-kelders. . . .. .. .

Ende zullen alle Ladingen die in de voorftaande Lyfte niet gefpecifi-

ceertzyn, gerekend worden na Koopmans gebruik, en als het van ouds her

t'allen tyden is geobferveert geworden. Datum Chrijiianopel den dertien-

den Jugufiy 1Ö45.

Was o.ndertekend aldus,

> drie oort rvksd.

Corfits Wllffcldt.

Chrijliaan Thomefen.

Chrifiopher Urne.

I'üngen Seefelt Clifijlufferfen

Jacob de Witte.

Gerard Schaap.

Jlbert Sonck.

Jaachim Andrée,

Ende
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'Ende bezegeld met hunhe refpettive Cachetten in rooden Waflche, ge-

flooten in houte Doosjens, uithangende aan twee zyden Koorden van ver»

fcheide couleuren

Volgen de Exfra&en uit de Artikelen van de Koningkljke

ürdonnantien in het 'vierde Artikel vermeld.

TRANSLAAT.
Extract uit de Koningklyke Tollen de Anno i6pi.

EN vermits fommige Tollenaars en Tol-Bedienden aan de Tolplaatfen

in beide de Ryken (den 0/i/önt uitgezonderd) zich zouden onder-

ilaan , tot het waarneemen van haare funéiien aan de Tolplaatfen, dewelke

haar zelfs aanbetrouwd zyn , Klerken en Dienaars te houden, dewelke van
de trafiquerende Kooplieden en vSchippers, tot derzelver niet geringe be-

zwaarnilTe en onkoften, een deel Geld voor haare moeiten op een onbil-

lyke maniere eiffchen en ontvangen , en op de beflemde uuren in de Tol-
huizen zelfs niet zoo naerftig opwagten als haar is belafl: en aanbevolen ge-

worden , en boven daarin in gebreke te blyven , van de trafiquerende Koop-
lieden en Schippers meer necmen als haar tot hier toe gepermitteert is te

neemen ; onder voorwendige dat het de Kooplieden en Schippers zelfs vry-

willig en onbedwongen vereeren , zoo zal hier mede ernftelyk en ftrenge-

lyk bevolen zyn , dat niemand van de gemelde Tollenaars en Tol-Bedien-
den meer als aan het einde deezes is gefpecificeert zal mogen aanneemen

,

en wel by verlies van hunne Bedieningen, en reftitutie van tweemaal zoo
veel aan die geene, die bewyzen zullen dat ze boven het gaccordeerde ^rwn-

tum van hen ontvangen hebben, en daar-en-boven even zoo ved aan den
Armen; veel min zullen zy mag: hebben eenige Dienaars tot deeze of
geene opwagtinge te houden , behalven de Tollenaars binnen Koppenha-
gen, Chriftiana, Bergen , Drontheim en Drammen , aan dewelke alleen ge-

permitteert zal zyn een Schry ver te houden , om de trafiquerende des te

fpoediger te expedieeren, indien zy de expeditie niet zelfs konnen waar-
nemen; edoch zoo zal hun voor zoodanigen Dienaar, veel min aan den
Dienaar zelfs, gepermitteert zyn iets van de trafiquerende te ontvangen,
al was het ook dat de Kooplieden of Schippers het zelve aan haar vry wil-

lig wilden geven, alles onder de bovengemejde poene, op dat onder zoo-

danigen pretext niet iets anders en onbehoorlyks mede moge bedreven
worden. Aan de verdere Bedienden, dewelke niet expreiïelyk tot het

bedienen van de Tolhuizen aangefteld zyn, zal de Tolkamer ten eene-

maal verboden zyn , op poene van gevangenifTe in die naaftgelegene Koop-
Stad, ivanneerze aldaar betrapt zullen worden, ende zull.-n mede betaalen

de ioeten daar toe ftaande, en gehouden worden voor zoodanige dewelke

V v V v z-ic^
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zich onbehoorlyke middelen hebben aangematigd. En indien iemand van

de Curile of Magiflraat, Bedienden of Militaire Perfoonen, dewelke ge-

lafl zyn de wagt aldaar te houden , zich zouden verftouten de trafiqueren-

de Kooplieden op te houden , of eenig Schryf-loon of Dnnk-geld of voor

zich zelfs of voor haare onderhoorige iets af te eilTchen en te neemen,
zoo zullen dezelve Bedienden van haare Bedieninge ontzet zyn, ende tot

een boete het duplum geven aan den Armen, als mede aan die geene van
dewelke zy iets genomen hebben, alles als boven gemeld, ende haare Lie-

den en Bedienden by de Tolhuizen betrapt wordende, op dezelve manier

getraéleert worden als boven van de Bedienden der Tol-Officianten is ge-

meld ; maar de Miütaire Perfoonen dewelke zich hier in zullen komen te

vergrypen, zullen naar het Krygs-Recht en de Zee-Artikels, gelyk als ten

opzichte van andere onbetamelyke dingen geftraft worden : Wordende
derhalven aan de aangeflelde Bedienden tot een Schryf - Geld voor ieder

Schip zoo wel inkomende als uitgaande te faamen bewilligt.

Van 50 Laft en

daar boven
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TRANSLAAT.
Wy FREDERiKdelV. , door Gods genade Koning van Denemarken

en Noorwegen, der Wenden en Gotchen , Hertog van Sleeswyk, Hol-

ftein , Stoerraarn en Dicmarflen , Graaf van Oldenburg en Delmenhorfl:,&c.

Doen kond hiermede, dat Wy allergenadigfl goedgevonden hebben een

zekere Ordonnantie voor Onze Tol-Bedienden in de Sont te maaken , hoe

V V V V 2 veel
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hoe veel ieder, voor zich in het toekomende van een ieder Schip de Sout:

'pafleerende te omvangen zal hebben, namentlyk :

Onze Tol - Direfteur — x ryksdoi.

Voor de vier Tol - Kameriers a een ryksoort , te faamen i ryksd« .,

De Zegel klopper, dewelke te gelyk het geflempelde Papier tot

de Paspoorten moet bezorgen , en den Bode van het Tolhuis,

dewelke zoo wanneer de Schippers aankomen, ende wan-

neer iets anders van Onfent wegen te verrichten voorvalt,

het zelve aanzeit en bekend maakt, genieten te famen en

voor het geflempelde Papier in alles i ryksd, -

Waar naar zich alle de geene die het aangaat alleronderdanigfl: zullen

hebben te richten , ende voor fchade te wagcen , indien ze op de een of

andere wyze iets meer als voogemeld zouden komen te ontvangen ; ende,

zal dit Patent tot een ieders narichtinge in de Tol -Kamer aangeplakt,

worden.

TRANSLAAT
Nademaal zyne Koningklyke Majefteit van Denemarken en Noorwe-

gen, &c. alleronderdanigfl; is voorgedragen in wat voegen de Schippers

en Bootsiieden, met Hollandfche Schepen de 5ont palTeerende , tot hier

toe een zeker tantum per cento betaaling van den Orifontfchen Tol van ieder

Schip en deszelfs Ladinge onder den naam van Bootsmans Voering uit Ko-
ningklyke genade genoten hebben , zoo heeft zyne Koningklyke Majefteit

allergenadigtl declareeren en verklaren willen , in voegen dezelve hier me-
de is declareerende ende verklarende , dat de voorfchreeve Schippers en
Bootsiieden van de Plollandfche Schepen , de Sont pafleerende , dezelve

begenadiginge noch verder, en zoo lange het Tol-Tra£laat tuflchen zyne

Koningklyke Majefteit en de Heeren Staaten-Generaal den vyftienden _7«;7y

1701 ,
geflooten zal duuren, zullen hebben te genieten; ende dat dit zyne :

Koningklyke Majefteits declaratoir zal zyn van die zelve kracht alsof het.
in het voorfchreeve Tol- Traflaat zelfs geinfereert ware.

mym.

AR^L
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ARTIKEL. XVI.

Capitulatie van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal der

Vereenigde Nederlanden, met den Bafiba en verdci'e Re^
geeringe van Tripoli.

WAnneer Nederhndfche Commiffie - Vaarders ofte Staaten Schepen tot

r)i;»o/7 zullen komen hec Anker te laten vallen, om te provianderen,

ende Water in te neemcn, ende van andere noodzakelykheden, van alles

wat nodig zal zyn , zich te voorzien., ende voor haar Geld , die noodza-

kelykheden zullen opdoen, zoo zal [haar] geenfints eenige verhinderinge

worden aangedaan : In alle Havens onder Ons Gebiedt , daar zulks gebeu-

ren zal , zal men na deezen [inhoud] handelen, ende op geenerlei wyzs
eenige overlafl: [haar] aandoen.

IL

Wanneer Nedcrhndfche Koopvaardy- ofte Commiffie-Schepen in het Dis- -

triét van Tripoli EfFeften van veelerlei forteringe zullen brengen om te ver-

koopen , zoo zullen zy drie ten honderd aan Tol betaalen , meer zal niet

mogen gevorderd worden. Doch indien zy die Effeften [wel] uit het

Schip zullen loffen , dan niet om verkoft te worden, maar dezelve wederom
in het Schip zullen komen in te laden, zoo zal by het arrivement van dis

Effeften geen Tol mogen geëifcht worden : In ieder van Onze Havens,
daar deeze cafus zal komen te gebeuren, zal na deezen [Artikel] gehan-

-

deld worden.

III.

Wanneer Neder}and/cbe Commiffie- ofte Koopvaardy - Schepen , eenige
Eflfeften tot den Oorlog behoorende, herwaards brengeu, ende dezelve

begeeren te verkoopen , als by voorbeeld, Kruit, Loot, Yzer, Gefchut,
Kogels, Maften ende diergelyke, zoo zullen zy van die Effeéten, onder
den naam van Tol, niets betaalen, zal ook niets mogen geëifcht worden :

In ieder van Onze Havens , daar zulks komt te gebeuren , zal na deezen

£ Artikel] gehandeld worden.

I V.

Wanneer Onze Commiffié-Schepen op Zee een Nederlandfch Schip zullen

komen te ontmoeten , zoo zal de Signeur Schipper de Sloep laten vallen-^

V v v V 3 ende
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ende twee geloofwaardige [ Perfoonen ] daar in zetten , welke met de
Paspoort van het Schip zullen komen, om die te [laten] examineren: In-

dien die Paspoort authenticq is, zal men [haar] geen overlaft aandoen

,

[maar] de Reis laten vervorderen. Doch wanneer het Paspoort niet au-

thenticq zal zyn , zoo zal men [het Schip] herwaards opbrengen, ende
het geene de Regenten ende Richter, met kennifTe van den Conful zullen

doen, daar na zal gehandeld worden.

Indien eenig Nederkndfch Schip , het zy CommifTie- ofte Koopvaardy-
Vaarder, door onweder ende flormwinden , [ergens] onder Ons Gou-
vernement Schipbreuk komt te lyden, zoo zal op de EfFeften , uit het ge-

melde Schip geborgen, geenfints de hand mogen geleid, noch daarvan
eenige Tol betaald , noch geciifcht worden , maar al het Geborgene zal ge-

heel ende al des gemelden Schips- Schipper ende der Kooplieden [eigen]

zyn. Deszelfs Volk zal ook niet tot Slaaven gemaakt , noch aan dezelve

eenige overlaft gedaan mogen worden.

V I.

Wanneer een Nederlandfch Staaten Schip voor Tripoli komen , ende het

Anker vallen laten zal, zoo zal de Regeeringe terftond door den Uitroeper

laten uitroepen , ten einde een ieder zyne Slaaven zorgvuldiglyk onder

zich houden, op dat tegen [den tydvan] van deszelfs vertrek, indien

een Slaaf in dat Schip mogte gevlucht zyn, dezelve van dat voornoemde
Schip, noch van den Conful, niet mogen geëifcht worden.

V I I.

Wanneer eenig Nederlander, ofte iemand van haare Onderhoorigen mogt
komen teoverlyden, zoo zal, ofwel zyn Erfgenaam, indien [tegenwoor-

dig] is, of wel indien hy in zyne gezontheid een Teftament gemaakt

heeft, zyn Procurateur zyne [voorhanden] zynde Effeften aanvaarden

;

of indien dezelve niet mogten voorde hand zyn, zoo zal de Conful zyne

Goederen aanvaarden, ende niemand zal zulks mogen verhinderen.

VIII.

Wanner een Nederland/eb Commiffie-Vaarder een Vyandelyk Schip zal

komen te neemen , ende in dat gemelde Schip Kooplieden van Onze Na-
tie zullen zyn , zoo zal men noch aan deeze Negotianten , noch aan haare

EfFeflen geene beledinge aandoen , maar dezelve daar uit laten gaan , wer-

waards zy begeeren zullen , doch de Vracht zullen zy van haariieden nee-

men.
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men. Wanneer ook Onze CommiiTie- Schepen een Vyandlyk Schip zul-

len komen te neemen , ende in dat zelve Nederlandfche Kooplieden zyn

,

zoo zullen Onze Schepen van gelyke doen, haare Vrachten [wel] nee-

men , doch aan de Kooplieden , noch aan haare EflFeften geene beledinge

toebrengen.

I X.

Wanneer een 'Nederlander, ofte iemand haar onderhoorig, het zy Jode

ofte Chriften , tot Tripoli zich zal komen neder zetten , om Negotie te

dryven , zoo zal niemand hem in zyne zaaken mogen hinderlyk zyn , noch

iets , behalven den Tol , van hem mogen geëifcht worden.

X.

Indien iemand van de Nederlanders Negotie dryven, infolvent mogte
worden ende vluchten , zoo zal van den Nederlandfchen Conful niets mo-

gen geëifcht worden , ende zal men hem ook geen overlaft mogen aan-

doen.

X I.

Wanneer een Nederlandfch Commiffie-Vza.rder ofte Koopvaardy- Schip

op Zee een Vyandelyk Schip prys maaken, herwaards dat zelve opbren-

gen , ende deszelfs EfFeften verkoopen zal, zoo zal, volgens oude ge-

woonte, daar van aan de Threforie [Tol] betaalt, ende geene contra-

ventie [in deezen] gepleegt worden.

Dit Jaar duizent een honderd vier-en-twintig op den veertienden dag

van de Maand Schaban Elmuaddam, zynde Donderdag, is op deeze bo-

venflande Artikelen de lieve ende heilzaame Vrede [gemaakt] van we-
gens de Gevolmachtigden, de Joode Cohen, [ter eener] ende [aan de an-

dere kant] van wegens den Doorluchtigen Frins der Princen Muhammed
Bafcha, welke de Allerhoogfte Godt beftendig maake, ende den hoog-
waardigen Pilgrim Jufuph Dali , ende den hoog-achtbaaren , hoogwaardig

gen ende vermogenden Seid Achmed Beg , Baenderheer, welken de Aller-

hoogfte met zyn hulpe helpe , Amen ; Ende van wegens alle de Heeren
van het Hof, ende van het overwinnend Leger; ende zyn deeze geac-

cordeerde Artikelen, ter beveftinge van het Traólaat ende Capitulatie, tot

in Maanden ende Jaaren , met aller Zegelen en Handfchrft bezegelt ende

ondertekend, in het Jaar 1124. (*).

Gete-

(*) Dat is naa Chrifli geboorte 1712.
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Getekend

,

Muhammed
Bafcha van

Tripoli.

(L.S.)

Muflapha ,

Stedehouder

van den Bafcha.

(L.S.)

Achmet
,

Banderheer

van Tripoli.

(L.5.)

Achmet Janit-

zer Aga van

Tripoli.

(L. 5.)

Pilgrim Jufuph
Dali van

Tripoli.

(1.5.)

Ihrahim ,

Admiral.

{LS.)

PilgrJm N. N.

Havenniec/ler.

ARTIKEL XVIIL

TRACTAAT
-Gejlooten tujfchen haar Hoog - Mog. de Heeren Staaten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden , ende

Regeeringe 'van Algiers.

K
L

I A deezen dag zal met de Nederlanders weezen een vafle en beftendige

Vrede , zoo als toegedaan en beveiligd is tufTchen haar ende den Doorlug-
tigen AU , thans hoog-geëerde Pafcha van Algiers ende haar onderhoorig

Koningkryk , als mede den Aga der Janitzaren , ende de Wetgeleerde en
Vroome, ende de overwinnende Militie, en zullende Onderdaanen van
de Mogentheden aan wêerkanten , als mede derzelver Schepen, groote

ende kleine , ende die daar aan onderhoorig zyn, van nu aan de een den
anderen op geenerlei wyze molefteeren of verongelyken , noch met woor-
den noch met werken, maar zy zullen met zorgvuldigheid des gemoeds,
na het geene in haar vermogen is, de een den anderen beleeftheid en eere

bewyzen : Na deezen dag zal ook gantfch geen zaak mogen gepretendeert

worden.

IL

De Nederlandfche Schepen, groote of kleine, komende tot Algiers, of in

eene andere Haven onder haar Gebiedt , moeften volgens oud gebruik be-

taalen tien per cent van de Eifedlen , die verkoft worden : Doch ten re-

fpette
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fpe£le van deezen Vrede , en van haar verzoek , hebben Wy zulks a vyf
per cent gefield.

Item, indien zy de onverkochte Effe6len zullen willen wederom afvoe-
ren, zoo zal men van dezelve niets vorderen.

Item, indien en op wat tyd zy zullen willen vertrekken , zoo zal nie-

mand haar met overlafl: aan te doen mogen ophouden.

Item, van Contrabande Goederen, Oorlogs- Gereedfchap, Buskruit,

Loot, Yzer , Zwavel, Planken, en allerlei Timmerhout, bequaam tot den
Scheepsbouw, Pik, Teer, en klein Oorlogs- Geweer, en alle andere din-

gen tot den Oorlog noodig, daar van en zal de Regeeringe van Algien

niets vorderen.

III.

Wanneer Nederlandfche en Algierfche (Oorlogs-) Commiffie- of Koopvaar-

dyfchepen malkanderen in Zee ontmoeten, zoo zullen zy onder malkan-

ren, noch de een den anderen geenfints mogen molefteeren , maar met be-

leeeftheid en eerbewyzinge van malkanderen fcheiden, en zy zullen de een

den anderen inde verrichtinge haares dienfls niet hinderlyk zyn.

Item, men zal aan de PaOagiers, die op de Schepen zyn, van wat Na-
tie zy zouden mogen weezen , en na wat Plaatfe zy mogen gedeftineert

zyn, noch aan derzelver Effecten, Goederen of Klederen, de een den an--»,

deren geene mo!efl:atie mogen aandoen , noch eenige zaak en van haar

wegneemen.
Item, na wat Plaatfe zy (haare Effeétcn) zouden mogen brengen, of

xvaar zy die mogten laaten vertoeven, men zal op geene de allerminfle

wyze de een den anderen fchade noch overlafl toebrengen.

I V.

Wanneer Algierfche Commiffie-Schepen komen te ontmoeten een Neder-

landfch Koopvaardy- Schip, groot of klein , indien dat zelve van eene

Plaatfe, flaande onder het Nederlandjch Gebied, uitgeloopen is, zoo zal

maar alleen de Sloep gezonden , en behalven de Roeyers twee Mannen
daarin gezet worden, en aan het Schip gekomen zynde, zullen alleenlyk

deeze twee Mannen, het en ware dan met permiffie van de Schipper van
gemelde Schip, aan boord overgaan, en dan haar Paspoort getoont, en

haaren dienfl, na wy vertrouwen , oprechtelyk gedaan hebbende, weder-

keeren, en zal het Koopvaardy -Schip zyne Reize voortzetten, en niet

mogen opgehouden worden.

Item, wanneer een van de Nederlandfche (Oorlog- of) Commiffie-Sche-

pen komt te ontmoeten een AJgierfh Commiflie- of Koopvaardy • Schip,

op wat Plaats zulks mogt gebeuren , indien gemelde Schip bevonden word
voorzien te zyn met het Paspoort van wegens den Landvoogt van Algiers,

of wel van wegsns den Nederlandfchen Conful by hem reüdeerende, zoo

X X X X zal
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zal men niets mogen aanraaken van het geene het gemelde Schip is to*»

behoorende , maar het zal in veiligheid zynes weegs gaan.

V.

Niemand , het zy Kapiteins van Algierfche Schepen , noch derzelver Of-
ficiers, noch iemand van de Regenten, zal mogen Perfoonen van andere
Natiën, zynde aan boord van Nedeilandfche Schepen , uit een Nederlandfck

Schip uithaalen en naa haare of andere Schepen overbrengen , noch zelfs

na iets mogen ondervragen , noch eenige violentie bedryven , na dat
iemand in het Nederlandfche Schip gevonden is, zal men hem niet mogen
molefteeren , al is hy een PaiTagier.

V I.

Indien een van de Nederlandfche Schepen , of van de Schepen van haare

onderhoorige Onderdaanen , mogt komen Schipbreuk te lyden voor Al-

giers , of elders op Strand onder het Gebiedc van haar Koningkryk, zoo
zal men geenfints het minfte van deszelfs Goederen noch EfFeéten mogen
aanflaan, plunderen, noch prys maaken.

Item, zoo wanneer zulk een geval mogt gebeuren, zal geen Tol van
de geborgene Effeften mogen genomen, noch de Menfchen verkoft wor-

den : Maar de geenen , die onder het Gebiedt van Algiers flaan , zullen na
haar vermogen zich hebben te beneerftigen , om als goede Mahometaa-
nen hulpe en byftant te bewyzen in het bergen van Menfchen en Goe-
deren.

V I I.

Geen van de Algierfche Schepen
,
groot of klein , zal mogen met per-

miffie en toeflemminge van den Landvoogt van Algiers kaaperye pleegen

tegen Salée , of eenige andere Plaatfen , welke met de Nederlanders in

Vyandfchap mogten uaan.

VIII.

Geen van de Schepen van Algiers, groot noch klein, zal hebben cours

te zetten naar een van de Steden , Forten of Havens in de Landen onder

het Gebiedt der Nederlanders , houdende de kaaperye op na dat dezelve ge-

zien zyn : Want zy en zullen niet hebben te bedryven zulke dingen , welke

oorzaak van overtreedinge zouden konnen worden.^

I X.

Die van Tunis, Tripoli, Salée o{ andere zullen geenfints Nederlandfche-

Schepen, groot noch kleine, noch Menfchen noch Effetlen, tot Algiers
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mogen brengen om te verkoopen : Men zal ook niet toelaaten , dat zy in

Plaatfen onder haar Gebiedt zullen mogen verkoft worden.

X.

Wanneer NederlandfcheCommiffie-'VazTders eenige Pryze of Buitgemaak-
te EfFeften zullen brengen in de Havens , flaande onder het Gebiedt van
Algiers, zoo zal niemand haar eenigen tegenflandt, geweld noch moeite

aandoen.

Item , de Commiflie-Schepen zullen ingeenderlei wyzebetaalen Tiendens
.noch Rechten (genaamt awaid).

Item , indien zy verkoopbaare Waaren op de Markt- of in de Winkel-
plaatfen begeeren te koopen , zal men hun die Waaren overlaaten voor

den prys , welken andere daar voor geeven, en niet meer mogen ge-

pretendeert worden.

X I.

Wanneer NederJandfche (Oorlog- of) Commiffie-Schepen tot Algiers gt-

komen zynde , het Anker zullen hebben laaten vallen , zoo zal , volgens

oude gewoonte, de Proviand (vanververfinge) gegeeven worden.
Item , wanneer Slaaven uit Algiers al zwemmende , ofanderfints , aan boord

ontvlugt zullen zyn , zoo zal men dezelve wederom van daar naar Algiers

brengen, en hec Scheepsvolk zal dan niet mogen voorwenden, dat zy de-

zelve niet en hebben gezien,

X I I.

Niemand van de Nederlandfcke Kooplieden , noch van andere Nederland-

fche Onderdaaanen , zal mogen genomen , verkoft noch Slaaf gemaakt
worden, op eenige der Plaatfen onder het Gebiedt van Algiers , het zy on-

der pretext of zonder pretext.

Item , uit hoofde van deezen gemaakten Vrede met de Nederlanders zal

tot haar niet mogen gezeid worden, koopt uwe Slaaven, zoo lange zulks

haar welbehagen niet en is : Maar wanneer om bovengemelde particuliere

redenen zulks haar begeerte zal zyn , dan zal het mogen gefchieden , het

en waare dan dat die Slaaven zyne naaftbeftaande Jiloedvrienden zynde,

tot zyne goedenierentheid en gemoeds beweeginge waaren (behoorende).

Item, daar en zal geene belofte noch tyd om te (moeten) vry koopen,
mogen worden (voorgewend) maar zoo veele als aan haarlieden zal goed-

dunken , zullen zy mogen vry koopen, en zal zulks ook op een goede ma-
nier gedaan worden met derzelver Patroonen in (het accordeeren over)
den prys van dezelve. Niemand zal ook tot derzelv^er Patroonen zeggen

:

laat my immers uwe Slaaven voor zulken prys over, al waaren zy Slaaven van

den Pafcha of van de Regeeringe , of van de Galleyen , maar v/anneer de

X X X X 2 tyd
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tyd om Nederlandfche Onderdaanen volgens oude gewoonte te loflen zal

gekomen zyn , wanneer zulks ook weezen zal , dan zal zulks volgens ge-

bruik met andere Natiën (gefchieden), en meer als van zulke zal niet rao-

gen gepretendeert worden.

X I I ï.

Indien iemand van de Nederlandfche Kooplieden , of van haare Onder-

daanen , mogt komen te overjyden tot /Jlgiers , of elders in de Landfchap-

pen l1:aande onder haar Gebiedt, zoo zal de Landvoogt van /Jlgiers noch

iemand anders op geenderlei wyze des gemelden Overleedenen Geld , Goe-

deren noch EflFeClen mogen aanraaken. Indien hy voor zyn overlyden

iemand heeft aangefteld tot Curateur van den Boedel, zoo zal niemand

behalven deeze iets van zyne Goederen en EiFeften mogen aanraaken , in-

dien hy binnen het voorgemelde Koningkryk van Jlgiers te vinden is.

Doch indien 'er geen Curateur van de Boedel is, zal iemand anders,

wie hy ook zyn mag, welken de Overleedene by laatfte wille ( als Execu-

teur) aangefteld heeft, deeze (zegge ik als) Curateur zal des Overleedenen

Goederen en EfFeften aanvaarden , en niemand anders het minfte Strookje

mogen benaderen: Aldus dan zulks gebeurende, zoo zal hy, die Curateur

is, of wel de aangeftelde (Executeur) des Overleedens Geld en Goederen

op den Inventaris gebragt hebbende, aanvaarden, en ter tyd als zulks

roodig zal zyn, aan den geenen, die Erfgenaam is, toezendende doen

toekomen , en zal in deeze byzondere affaire niemand mogen hinder-

]yk zyn.

Item , indien iemand van de Nederlandfche Onderdaanen fchielyk mogc
komen te fterven, en voor zyn dood niemand aangefteld hadde , en de

Erfgenaam niet voorhanden is, alsdan zal de Nedcrlandfchen Confulde Goe-

deren en Effeélen van den gemelden Overleedenen , dezelve op een Inven-

taris gebragt hebbende, aanvaarden, en zullen dezelve onder den Confill

blyven, tot dat 'er uit het Landt des Overleedenen ordre zal gekomen zyn.

X I V.

Men zal tot Jlgiers, noch in het Koningkryk ftaande onder haar Ge-

biedt, de Nederlandfche Negotianten door moleftatie niet doen aannee-

nien zulke Effeften als men wil (hun opdringen), maar zy zullen zulk-e

Effeften mogen inilaan , als zy na haar welgevallen zullen willen.

Item, men zal ook in de Havens van Jlgiers niet mogen met geweld

en moleftatie zulke Effeften als men wil in Nederlandfche Schepen in-

laaden.

Item , men zal haar ook niet mogen afzenden op eene Reize tegen hun

welgevallen.

Item, indien iemand van de Nederlandfche Onderdaanen in fchulden

Tervallen was, en dezelve niet konde betaalen, 200 za! m.en van wegeas
de..
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de voornoemde fchulden den Nederlandfchen Conful , noch iemand anders

van de zyne, niet mogen arrefteeren, noch dezelve doen betaalen , het

en waar dan dat iemand uit eigen wel behaagen voor den Schuldenaar boe-

ge geworden waare.

X V.

.Indien iemand van de Nederlanfche Onderdaanen gefchil krygt met een

Mahomecaan , of wel met iemand ftaande onder de Heerfchappye van Al-

giers , zoo zal gemelde gefchil voor den Doorlugtigen (Day), en het eer-

waardige Hof uitgeweezen worden , en niet dpor iemand anders. Doch
indien (Nederlanders) onder malkanderen gefchil krygen, dan zal by de

geene, die Conful is, het gefchil uitgeweezen worden^

X V l.

Indien het mogt gebeuren , dat iemand van de Nederlandfche Natie in

gekyf raakte met een Mahometaan , en de een den anderen quam te quet-

fen, of ook te dooden, dan zal in conformiteit van de Wet des Koningk-
ryk gevonnifl; zynde, gelyk aan andere voldoeninge gegeeven worden.
Maar indien een Nederlander mogt komen te dooden een Mahometaan,
en na begaane manflag gevlooden en ontkomen was, zoo en zal aan den
Conful tot Algiers frelldeerende) noch aan iemand anders van de zyne
geene ilraffe aangedaan , noch zy gemolefleert mogen worden.

XVII.

De geene die nu Nederlandfche Conful is, of die zulks in den toekomen-
den tydt zoude mogen zyn , zal zonder vreeze zyn , en in vrymoedigheid
wandelen, en niemand zal hem, noch zyne Effe£len aanraakende , mo-
gen overlail bedryven.

Item, hy zal eenen zulken, als hy zal willen, tot Tolk mogen aanftel-

len , insgelyks ook tot Makelaa- maaken.
Item, t'aller tyd als hy zal willen aan boord gaan, of naar buiten in het

Veld hem begeeven , om in rufl: te zyn , zal niemand hem mogen hinder-

lyk zyn: Ook zal men hem, om volgens zynen Godsdienfl (zyn) gebed
te doen, eene plaatfe aanwyzen,

XVIII.

Op dat onze Vrede en Vriendfchap vaft moge zyn, zoo zal , indieu'in

het toekomende eene zaak mogt voorvallen , flrydig tegen onzen Vrede en
Vriendfchap, en die aan weerkanten oorzaak van rupture zoude kennen
weezen, (dan zal) hy, die Nederlandfche Conful is, en behalven hem
de Nederlandfche Onderdaan, tot Algiers of elders onder haar Gebiadt

X X X X 3 zich
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zich bevindende, het zy ftaande de Vrede, of het zy in (geval van rup.

ture) door niemand mogen gemolefteert worden. Ter tyd als zy zullen

willen vertrekken, zal niemand hun hinderlyk zynde, mogen opiiouden.

Item., met welke Natie zy zullen willen vertrekken, niemand zal mo-
gen oorzaak geeven , om haar , noch haare Effeften en Goederen , noch

haare Dienflbooden eenigfincs op te houden.

XIX.

Indien iemand van de Nederlandfche Ondefdaanen naar een (ander)

Koningkryk was vertrekkende, ofwel (van daar) komende, van welke

Natie het zoude mogen weezen , zoo en zullen de Algierfche Schepen

,

groote noch kleine, ter plaatfe daar zy hem ontmoecen, geenfints hebben

te molefleeren , noch hem, noch zyne Efteélen, noch zyne Bagage, noch
2yne Dienflbooden.

En insgelyks , wanneer een AJgieryn by iemand gevonden word , die

met de Nederlanders Vyand is, ofte in derzelver Schepen, zal niemand

zyne Perfoon , noch Goederen , Effeéten , Penningen noch Dienflboden

eenigfints mogen molefteeren , noch aan de gemelde dingen zyne hand

.uitfhrekken.

X X.

Telkens als een Nederlanfch Kapitein tegen over Algiers zal komen,
•wanneer hy nu zal gezien zyn, dan zal hy, die Nederlandfche Conful is,

zich na het Schip vervoegen, en tydinge brengen, en na dat gemelde Ka-

pitein het Anker zal Jiebben laaten vallen, zal de Landvoogt van Algiers,

om beleefcheid tebewyzen, van deeze Batteryen eeu-en-twingtig Kanon-

fchooten beveelen te lofTen. Daar na zal de Nederlandfche Kapitein,

volgens het getal van gemelde Kanonfchootcn b.eantwoordinge doende,

.even zoo veel ICanonfchooten loffen.

XXL
Na dat dit Tratlaaat met toeflemminge -van zyne Excellentie den Door-

lügtigen AU Pajcha gezegdd en voltrokken is, zoo is het, dat het gecne

^efchiedis, dat is gefchied, hetgeenegepalTeerc is, datisgepaiïeerc; niets

zal voortaan in vyandfchap meer gementioneert mogen worden , al het geene

gepafleert is zal moeten vergeeten worden, ende deeze Vrede, Liefde en

Vriendfchap zal duurfaam, zeker en vaft zyn.

Item, zoo dikwils als voorontvange tydinge van deezen gemaakten Vre-

de aan weêrkanten des eenen Goedt en Effeften door den anderen mogten

genomen zyn, zal hy zulks hebben wederom te geeven, of andeifints zal

Se waardye van dien moeten betaalt wordeii. Doch indien van gereed

zynde
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z^nde Effeélen iets moge achterblyven, zoo zal dat zelve, als het gevoii'

den worde, gereftitueetc en overgeleverd moeten worden.

X X I L

Indien van nu af in het toekomende iets, dat ftrydig was tegen deeze

onzen Vrede mogt gebeuren, van weJke kant zulks gefcnieden mogt, zoo

doch , dat aan onzen Vrede geen geweld en was gefchied , zoo zal dezelve

Vrede flaande blyven , gelyk zy was , en die dingen en zullen geen vyand-

fchap verwekken , en de beledigde zal van vriendfchap tot vyandfchap

niet mogen overgaan , maar zyn recht mogen eiflchen, en die geene, die

van de Onderdaanen zulks begaan zullen hebben , zullen als Vrede-breekers

geflraft worden : En van nu af aan is onze trouwe onze trouwe, en ons

woord is ons woord.

Aldus is door de hulpe van de IVIajefteit des hoog-geloofden Gods onze

goede Vrede en ons Verbond en '1'raélaat vernieuwt en gezegeld in hec

Jaar duizend zeven honderd en twaalf volgens de tydrekeninge van Jezus

,

en in het Jaar duizend een honderd en vier-en-twintig na de. tydrekenin-

ge van de Hegira van den Propheet. Gedaan in het midden-deel van de
Maand Gemadi de eerfte elf honderd vier-en-twintig, den achtienden dag

van Jiinius.

Getekend,
AU Day van Algiers, N. N.

( L. S ) Zoon van Mitjlafa.

(L. S.)

ARTIKEL XVIIÏ.

TRACTAAT
Gejlooten tujfchen haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten--

Generaal der Fereenigd'igde Nederlanden^ ende de

Regeermge van Tunes.

ONe'mdige Lof en ontelbare Prys zy aan de Majejleit des Formeerders der

Zelfjlandigheden, en des Scheppers der Schepfelen , Amen. Van wegens

de Hoogachtbaare Regenten en Hoogmogende Regeerders, de Regeer-

ders van de Nederlandfche Natie, de Staaten- Generaal van de Vcreenigde

Provinciën waaren door den Gevolmagtigden met derzelver permiilie de

Jode, genaamt ^«f^a Cohen, ter eener, ende door de voorige Hoog-geëerde

Regeerders van het Gouvernement van Tunes , de Artikelen ende het Ver-
bond ende Traftaat door den eenen aan den anderen toegeftaan , ten einde

om tot een goede Vrede [te komen], by wyze van eenparige toell:em-

raingc
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minge vaftgefteld ende geconvenieerd. Zederd is na verloop van eenigen

tyd de gemelde Jode ,
genaamd Juda Coben, met zyn Ed.

, genaamd jFaa

van Baarle, andermaal aan ons Gouvernement gekomen, om de voor-

heen gearrefteerden Vreede te voltrekken, deszelfs Artikelen te ftaaven,

ende het Traftaat te ratificeeren : Zoo zyn dan met eenpaarige toeftem-

minge van de Achtbaare [Regenten] van de zes Land fchappen, [name-
lyk] de Doorluchtige, Voortreflclyke y^// Pafcha, de Weldoende, Voor-
treftelyke, Grootgunftige H'ifein Beg , Baanderheer, de Hoog -geëerde

Day Mujlafa, Day van het Gouvernement, ende AH Jga , Aga der janit-

zaaren , ende alle de Oudfle ende Achtbaare Mannen van het Gouver-
nement, ait hoofde van de Vreede, voor deezeu vaftgefteld , de Condi-
tiën ende het Verdrag, ende de Artikelen, en het Verbond, en het Trac-

taat op de geconcerteerde wyze voltrokken , de Artikelen tuffchen Ons
gemaakt, geregiftreert, ende het Inftrument aan Onze kant ondertekent

ende gezeegelt overgeleevert, op dat aan weerkanten volgens deszelfs [in-

houd] gehandeld , ende daar teegens, zoo God de Allcrhoogfte wil, gee-

iie contravcntie begaan worde.

Is bedongen, dat naa deezen dag in allen deelen de Nedcriandfche , zoo

Oorlog- als Koopvaardy- Schepen, in alle Havens van het Gouvernement
yiin Tunes, in welke dezelve zullen arriveeren ende inloopen , in vryheid

ende zekerheid zullen zyn, ende dat noch aan gemelde Schepen, noch

aan de Effe6ten ende Koopmanfchappen, daarin afgeladen , noch aan der-

zelver Negotianten , op geenerlei wyze , fchade noch hinder zal moogeE
-worden aangedaan.

I L

Is bedongen , dat wanneer Nedcrlandfche Schepen een party Eetvvaaren

ende Vidualie [als] Bifchuit, Olyf-olie, Boter, Brood ende Vleefch van

Booden hebben , om op de Markt voor haar Geld tot prys-couranc op te

jdoen, niemand haar [daarin] zal mogen hinderlyk zjn.

I I L

Is bedongen , dat wanneer Schepen van het Gouvernement van Tunes

in de Nedcrlandfche Provinciëu komen in te lopen , ende eene party Eet-

waaren en Viftualie van noden hebben , om voor haar geld op prys - cou-

rant op de Markt op te doen, niemand haar [daarin] tegenftand zal mo-
^en doen.

I V.

Is bedongen , dat Nederlandfche Schepen , in de Havens van Tunes inlo-

pende, Negotie zullen mogen dryven, ende dat zy den Tol, volgens ge-

woonte ,
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woonte betaalende, niemand haar-lieden eenig quaad, fchade, geweldena»

rye noch vyandfchap zal mogen aandoen.

V.

Is bedongen, dat wanneer de Waaren ende Koopmanfchappen, 'door

xie Nederlandfche Negoudinten aangebragt, niet en zyn veriiocht, ende zy

noodig hebben dezelve wederom naar haar Land te voeren , zy daar van

den halven Tol, gelyk deEngelfchen geeven zullen, ende niemand zal haar

mogen hinderlyk zyn.

Is bedongen , dat wanneer Nederkndfchc Schepen eenig Schip van haare

Vyanden kumen te neemen , ende in het zelve Kooplieden van hec Gou-
vernement van Tunes gevonden worden , zy dan noch aan haare EfFeften,

noch aan haare i^erlbonen geen naadeel zullen hebben toe te brengen , zy

zullen de Vracht, voorheen bedongen, betaalen, ende niemand haar eeni-

ge moleftatie mogen aandoen.

V I I.

Is bedongen, dat wanneer Schepen van het Gouvernement van Tunes

^

in Zee Ncderlandfcbe Schepen ontmoeten, zoo zullen zy met de Sloep de

eene naa den anderen vaeren, om elkanders Paspoort in te zien: Ende
is men overeengekomen , dat niet meer als twee Mannen in het Schip zul-

len overgaan : Ende als zy het Pasport zullen hebben geëxamineerd, zul-

len zy hem laaten vaaren, ende van zyne Reize niet afhouden,

VIII.

Is bedongen , dat indien een der Nederlandfche Schepen in eene der Ha-
vens van Tunes quam Schipbreuk te lyden , de Goederen en Effeflen, die

daar in zyn, aan derzelver Eygenaars znllen gercftitueert worden.

Indien ook , 't welk de allerhoogfte Godt verhoede, een van de Schepen,

van het Gouvernement van Tunes op de Nederlandfche KüH quam Schipbreuk

te Ivdn, zoo zal desgclyks niemand aan de Effe6len ende Goederen hin-

dernifle noch ongelyk mogen aandoen.

I X.

Is bedongen, dat wanneer een Nederlands Schip in Zee een Tunefins

Schip komt te ontmoeten, ende de Vlagge van eene andere Natie opzet,

djiar onder vechc, ende genoomen wordt, dat het zelve Schip, Effec-

ten ende het Volk daar op zynde, dan aan het Gouvernement Prys zul-

len zyn. En indien een van de Schepen van 't Gouvernement ook in

diervoegen komt te werk te gaan, ende genomen wordt, zal het zelve

desgelyks op voorgemelde wyze gehandeld worden.

Y y y y X Is



7« TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
X.

'

Is bedongen, dat indien [die van] het Gouvernement van Tunes een

VyaüJiyk Schip kv)men te necnicn , ende in dac zelre eenige Nederlandfcbe

Negociantcn, ofie wé Pairagiers van de Nederlandfcbe Natie, gevonden

worae ende het Pasport , dat by hun is, naagezien zynde, oprecht be-

vond'-.n worde , dac fy dan haar Effeften en Goederen aan haar zullen

rcftitiieereii : Wann-vr ook Nederlandfcbe Schepen van haare Vyanden een

Schip zullen neemen , zoo zal desgelylcs het Pasport, dat in haare han-

den is , ingezien, en oprecht bevonden zynde, aan de Negotiancen ende

Paffigiers van de Landsg^rnoten van het Gouvernement van Tunes, die

daar an zyn , haar EfFeften ende Goederen , welke daar in gevonden wor-

den, gercftitueert worden.

X I.

Is bedongen, dat indien iemand van de Nederlandfcbe Negotianten, tot

Tunes refidecrende, infolveni [wordt] en fchuldig blyft, de Crediteurs op

den Conful geene pretenfie fullen mogen maken,

XI I.

Is bedongen , dat indien iemand van de Nederlandfcbe Negotianten , tot

Jmhw refideerende ,
quam te overlyden, ende geen Teftament hadde ge-

maakt, de Conful deszelfs EffeClen dan op een Inventaris brengen , ende

dezelve onder zich bewaaren zal, ende zal een ander van zyne kant van

den ontvangft contra-boek houden , ende niemand aan dat Goed zyne hand

uitfteeken, tot dat de Eigenaar, of wel de Erfgenaam van dat Goed
zal gekomen zyn.

J^an bet zesde ende tiende /Artikel is , tot nffnydinge van t-wfi , ende

weeringe van gefchil [aldus'] geëxcipieerd.

Indien de Schepen van het Gouvernement van Tunes een Vyands Schip

ko-nen te neemen, ende in het zelve Nederlandfcbe Negotianten, of wel

Paffagiers gevonden worden , ende het Pasport dat zy hebben , zal nage-

zien zyn, zoo zullen gelyk voorheen gemeld, de EflFe£len [hun] gerefti-

tueert worden: En volgens de voorfchreeven wyze zal ook aldus met de

Negotianten en PalTagiers van het Gouvernement van Tunes gehandelt

worden: Doch mee dat beding, dat zoozy op het Cognofcement van den

> Schryver van het Schip , ofte wei door deszelfs getuigenifle bewyzen ,

dat de EffeClen de haare [zyn] zoo is bedongen, dat uit hoofde van dac

gegeeven bewys de Effeflen aan hun , het zy Landsgenoten van het Gou-

vernement van Tunes, ofce het zy van de Nederlandfcbe Natie, het zy dat zy

zelve tegenwoordig ofte afweezrg mogten zyn, gereftitueert zullen worden.

Ende is bedongen ende vaflgeftelt , dat de Negotiancen van ÓQ Neder-

landfcbe Natie van de EfFeften , in het Gouvernement van Tunes gebragt

,

zullen
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zullen betaalen
,
gelyk de Engelfche , drie Realen per cent. Ende dat , indien

de aaiigebragte Effeélen niet en zyn verkoft, ende ncodig is dat dezelve

afgevoert worden, zy dan, volgens het geene in hec vyfde Arjikel gemeld
"ftaat , anderhalve Reaal per cent geven zullen.

Ende is bedongen, dat dit Artikel zal onveranderlyk zyn
,
[in diervoe-

gen] dat , indien , by voorbeeld , op de Engelfche Natie meer als drie Realen

'lol-augmentatie opgeleid wierde, zoo zal [egter] op de Nederlandfche Na-
tie niet meer gelegt worden : Doch indien daarenteegens op de Engel-

fche ofte andere Natiën verminderinge geleid wierde, zoo zal ook van de

Nederlandfche Natie [volgens] die verminderinge [afgeëifcht] worden.

Copic van de woorden van den Engelfchen Conful , die hier ter

Plaatje is refideerende , welke hymet zyn eigen Hand'
fchrift en Zegel gefchreeven heeft.

K John Gomaret , Conful van de Koninginne van Groot-Brittannié'n , als

zynde voor het tegenwoordige Conful in het Gouvernement van Tunes
^

geeve getuigenüTe , dat de bovengemelde Artikelen alle te zamen gemaaki
zyn met toeflemmmg van den Regent en Gouverneur van het Gouverne-

ment, den Doorlugtige Seid Ibrahiin Pafcha, Day ende Beg, ende met
eenpaarig confent van het gantfche Hof, ende van alle de oudfle van het

Gouvernement, als mede met toeftemming van Juda Cohen , Gezant,

[hier] gekomen van wegens de Staaten-Generaal
,
[ende dat zulks] zon-

der twyffel is. Gefchreeven in het laafle deel van Maart 1074., ftyl van
Anjountoun.

Dat zulks door de volmaakte goedheit der Majefleit des Heeren der eeu-

wen , tot uitbreiding van den rechten weg , tot nuttigheit van eenVoorfpoedig
einde, ende aan ons Geloove ende de Waerelt tot daagelykfchen welftand

waardig verfhrekke, Amen. Ende na deezen dag, den datum van het

gefchrecvene , zullen Wy voortaan aan weerkanten op Zee den een

tegen den anderen geen Vyandfchap bedryven , maar zal na de wyze
van Liefde en Vriendfchap de Vrede ende eenigheit gepleegt worden.

Indien voortaan eenige zaak genoomen wort, zoo blyft vaflgefteld, dat

Wy zulks djn een den anderen zullen reftitueeren. En op dat deeze Arti-

kel- en Capiculatie-brief zoude vafl ende beflendig zyn, zoo is dezelve met

Onzen eig^n Handfchrift ende Zegels gezeegeld ende beveiligd. Gedaan

in het middendeel van [de Maant] Regeb, des Jaars een duizend een hon-

derd vier-en-twintig.

1 124. den 14. van Regeb.

Was getekend,

/üi , Landvongt F-Iu/etn,Baander- Muftafa , Day AU , Aga der Ja'

van het HitU des heer van het van het Huis des nitjaren, v.:n het

Lofs,het bewaar- Huis des Lofs,het Lofs, van het be- H lis des Lof , bet

Je Tunes. bewaardeT imes. waarde 'I unes. beivaayde'tuncs.

(LS.) {L.S.) (L.S.) {L.S.)
Y y y y 2 TRAC-
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TRACTAAT
Gejlooten tujfchen Haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-Generaal

der vereenigde Nederlanden , en de Regeerïnge van Algiers.

X_ S vaftgeftelc en ovcreengekoomen , dat 'er van nu voortaan tuflchen

de Hoog-Mog. Heeren Scaaten-Generaal der vereenigde Nederlanden, en

den allerdoorluchcigl^en en allervoonrefFclykften Abdy Pafcha, Dcy , A^

ga van de Militie, de wyze en Deugtzame, en al de viólorieufe Militie

van de Stad en het Koningryk van Algiers, zal zyn een vafte en oprechte

Vreede.
Alle Schepen , het zy groot of kleyn van de bovengenoemde Mogent-

heeden , zullen van nu af aan , nogte nooit, den een nog den andere ver-

mogen eenige fchade of overlaft te doen, op eenigeriey wyze, het zy met

'er daadi of met woorden , ma'ir ter contrarie zullen zy malkander over

en weder alle mogelyke vrientfchap en beleeftheit bewyzen , en zulkn

van nu voortaan de een van den ander niets mogen prttendecren. Ge-

daan in het jaar 1139. op den elfden dag van de Maant Muharan, het

welk is den 8 September 172Ó.

I I.

De Schepen van haar Hoog-Müg. of die van haare Onderdaanen, het

zy groote of kleyne , dewelke tot /llgiers of in de flaaven van het zelve

Ryk zullen komen , niettegenftaande dat hec van oudts de gewoonte is

geweeft , dat de Koopmanfchappen , dewelke om te verkoopen gelofl:

wierden tien ten hondert betaalden, willende de zelve uyt kragte van dee-

ze tegenwoordige Vreede begunftigen , hebben Wy dat regt gereduccert

tot vyf ten hondert, en ten opzigte van de Koopmanfchappen, die niet

verkogt zullen werden , indien zy dezelve wederom zullen willen uitvoe-

ren, zal niemant van haar dieswegens iets mogen vorderen, en, als zy

zullen willen vertrekken , zal niemant haar mogen ophouden of eenig

belet doen , op wat tyd en wyze het ook zoude mogen weezen. En wat

aangaat de Wanren van contrabande, als Ammunitien van oorlog, Kruyt,

Loot, Yzer, Swavel, Deelen en alle zoorten van Timmerhout, bequaam
tot den Scheepsbouw, Peck, Teer en andere zaken , tot den oorlog dienen-

de, zullen de Inwoonders van de gemelde Nederlanden niet gehouden zya
eenig regt daar van aan die van /llgiers te betaalen. Gedaan in het jaar

II 32. op den elfden dagh van de Maant van Muharan, het welk is den

8 September 1726.

ï I I

Wanneer de Schepen van haar Hoog-Mog. en die van Algiers , het zy

Sche-
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Schepen van Oorlog of ter koopvaardy, malkander in Zee zullen ontmoe-

ten in plaatze dat de een den anderen zouden ontruflen , zullen zy

met alle beleeftheit en eer van malkander fcheyden, en alle de geene, die

daar inne zyn, van wat Natie het ook zoude mogen weezen, zal men
niet mogen beleedigen , nogh aan haar Pcrzoonen , noghte Goede-

ren, en na Wat plaatfe zy ook zouden mogen reizen willen , zal men dezelve

niet mogen ophouden , nochte in haare reyze verhinderen , veel minder

malkanderen eenige fchaade veroorzaaken , het zy onder wat pretext het

ook zoude mogen wezen: Gedaan in het jaar 1159. op den elfden dag

van de Maant van Muharan , het welk is den 8 September 1726.

I V.

Wanneer de Kaapers van Algiers eenige van haar PToog-Mog Schepen

zullen ontmoeten, het zy klein of groot , indien dezelve by Onderdaanen

van Haar Hoog-Mog. werden gecommandeert, zullen zy aan boord va-

ren alkenivk met een Chaloup, in dewelke boven de Roevers niet meer

als t.vee Perzoonen zullen mogen zyn , en aan het voornoemde Schip ge-

komen zynde , zullen zonder permiOQe van den Capiteyn niet meer als

twee Man mogen overgaan, en, hun Paspoort vertoont hebbende , zal

de Chaloup aanftonds weder vercrekken. Het Koopvaardyfchip zal niet

mogen werden opgehouden, maar zal zyne reyze onverhindert vervolgen.

En wanneer de Oorlogfchepen van haar Hoog-Mog. eenige Schepen van

Algiers zullen ontmoeten, het zy ten Oorlog of ter Koopvaart, dewelke

voorzien zullen zyn met het Pafpoorc van den Dey van Algiers of met die

vanden Hollandfchen Conful, by den zelven reOdeerende, zal men het

Schip niet mogen aanroeren op geeneriey wyze , maar zal het zelve in

alle zeekerheit zyne reyze vervolgen. Gedaan in het Jaar r 1 39. op den elf-

den dag van de Maant van Muharan, het welk is den 8 September 1720.

V.

De Capiteinen of Commandeurs van Algiers zullen niet vermogen iets

van de Hollandfche Scheepen te vorderen of te neemen; zelfs indien zigh

aldaar iemant van een andere Nicie bcvont, zullen zy dezelve op geener-

lei wyze mogen mogen molefteeren. Gedaan in het jaar 1139. op den

elfden dag van de Maant van Muharan, het welk is den 8 September 1726.

V I.

Indien eenig Schip of Schepen van haar Hoog-Mog. op de Kullen van
Algiers of eenige onder dat Koningr5'k beho.irende Phatfen fchipbreuk

quaame te lyden,Zil niets tegens haare Perzoonen nogite Effeélcn mogen
werden on Jernoomen , en in zulk een geval zil men geene Kcchten van

dezelve mogen vorderen, en de Menfchen zullen geene Slaaven zyn, maar

Yyyy 3
ter
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ter contrarie, zullen de Onderdaanen van het Koningryk van Jlgiers haar
alle mogelyke hulpe doen , om haar en haare effeften te falveeren. Ge-
daan in hec jaar 1139. op den elfden dag van de Maant van Muharan

,

het welk is den 8 September 1726.

V I I.

Den Dey van Algien zal niet toelaaten, dat een Schip, het zy groot of
klein , zal vaaren op Zalée of eenige andere Plaatfen , die met haar
Hoog-Mog. in oorlog zullen zyn. Gedaan in het jaar 1139. op den elf-

den dagh van de Maand vanMuharan,hec welk is op den 8 September 1726.

VIII.
Geen Schip van Algiers , het zy groot of klein , zal vermogen zyn

cours te neemen in het gezight van eenige Plaatfen , Sterkte of Haven

,

hoorende onder het gebiedt van haar Hoog - Mog. dewyl zulks oorzaak

tot brouillerie , tot nadeel van de Vreede, zoude kunnen geeven. Ge-
daan in het jaar 1 1 29. op den elfden dagh van de Maand van Muharan

,

het welk is op den 8 September 1726.

I X.

Men zal aan die van Tunes , Tripoli , Zalée of andere Vyanden niet

toelaaten, om tot Algiers te komen verkoopen eenig Schip, R^enfchcn of

Koopmanfchappen, toebehoorende aan de Onderdaanen van haar Hoog-
Mog. Gedaan in het jaar 1

1
39. op den elfden dagh van de Maand van

Muharan , het welk is op den 8 September 1726.

X.

Indien de Oorlogfchepen van haar Hoog-Mog. eenige Pryzen of Koop-
manfclj^ppen uit de zelve quaamen te brengen in Haavens of Dependen-
tie van Algiers, zal niemant haar eenig beletiel mogen doen, maar zullen

dezelve daar meede kunnen handelen na hun welgevallen , dezelve verkoo-

pende of wederom voeren. De bovengemelde Schepen zullen geene
Rechten nochte Gabellen betaalen , en zullen de zelve haar Provifie op de

Markt mogen kopen , de zelve tot de geconditioneerde prys betaalende.

Gedaan in het jaar 1139. op den elfden dagh van de Maand van Muha-
ran , het welk is den 8 September 1726.

XI.

Soo wanneer de Oorlogfchepen van haar Hoog-Mog. zullen komen an-

keren op de Rheede van Algiers , zal men haar de gewoone Prefenten of

Ver-
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Ververflinge geeven , en zoo eenig Slaaf zich met zwemmen aan zooda-

nig boord falveerde, zullen zy gehouden zyn den zciven wederom lot /II-

giers te brengen, en zich daar van niec mogen excufeeren, onder voor-

wendfel dat zy den zalven niec gezien , of dat het Scheepsvolk den zelven

verborgen mogcen hebben. Gedaan in het jaar 11 39. op den elfden dagh
van de JMaant van Muharan, het welk is den 8 September 1726.

X I L

De Hollantfche Koopluyden of eenige van haar Hoog-Mog. Onderdaa-

nen zullen niet genomen , verkogt of tot Slaaven gemaakt mogen werden
op eenige plaatfen ftaande onder het gebiedt van jllgiers , en uit krachte

van deeze tegenwoordige gemaakte Vreede zal niemant gehouden zyn
eenige Slaaven tegens zyne wille te koopen, fchoon dat het van der zel-

ver Nabeflaande waaren , maar alleenlyk als zy zulks zullen willen doen,

de zelve dan betaalende tot zoodanigen prys en tyd , als zy zullen overeen-

gekoomen zyn. Men zal de Patroonen insgelyks niet nootzaaken, om
haare Slaaven tot zoodanige prys vry te geeven , het zy Slaaven van den
Bafcha, Bailick en Galeyen , nemaar zal alles daaromtrent in der minne
gehandelt werden, en op die manier als andere Natiën gewoon zyn. Ge-
daan in het jaar 11 39. op den elfden dagh van de Maand van JN^uharan ^

het welk is den 8 September 1726.

XIII.
Soo eenig Koopman of Onderdaan van haar Hoog-Mog. tot Jlgiers of

in eenige onderhoorige Plaaifen quam te fierven , zoo zal de Dey noch
iemant anders zyne nagelaatene Goederen niet vermogen aan te flaan. In-

dien de Overleedene zal hebben geinftitueert een Erfgenaam of Execu-

teur, de zelve alleen zal de nagelaatene Goederen, indien hy aldaar te-

genwoordig zal zyn, onder hem flaan, daar van een behoorlyke Inven-

taris maaken en reekening doen aan de geene zulks zal behooren, zonder
dat iemant hem daar inne eenig belet zal mogen doen : Doch zoo iemant
der voorfchreeve Onderdaanen fchielyk zonder Teftament quame te

fterven , en dat de wettige Erfgenaam aldaar niet tegenwoordig
was, zal de Hollandfchen Conful zoodanige nagelaatene Goederen on-

der een behoorlyke Inventaris aanvaarden , en bewaaren , tot hy dieswe-

gens ordre zal bekomen uit het Land van den Overleedene. Gedaan in

het jaar 1139- op den elfden dagh van de Maant van Muharan , het welk
is den 8 September 1726.

XIV.
Men zal de Kooplieden , of andere Onderdaanen van haar Hoog • Mog.

binnen de Scadt of eenige Plaatfen van het Koningryk van Algiers niet

dwingen eenige Goederen tegens haaren wil te kuopen , noghte men zal

geene
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geene Goederen in haare Schepen mogen laaden als mee haare toeftem-

niinge. Ook zal men haar niec mogen nootzaaken eenige reyze tegens

haaren wil te onderneemen. En zoo een Onderdaan van haar Hoog-Mog.
hadde gecontratleert over fchulden, die hy niet in Haat was te betaalen,

zoo zal men daar over een ander niet mogen attacqiieeren , ten waare hy

zich vry willig tot Borge voor den zelven hadde geftelt. Gedaan in het jaar

II 39. op den elfden dagh van de Maant van Muharan, het welk is deii

8 September 172Ó.

X V.

Soo wanneer een Onderdaan van haar Hoog-Mog. eenig verfchil heeft

met een Turk of Moor , of iemant anders van dat Land , zal die zaake

gebracht werden voor den Dey en den Divan ,• en zoo zy onder malkan-

deren eenig verfchil hebben , zal die zaak gebracht en gedecideert wer-

'den door den Conful. Gedaan in het jaar 11 39. op den elfden dagh

van de Maand van Muharan, het welk is op den 8 September 1726.

X V L

Soo wanneer een Onderdaan van haar Hoog-Mog. queftie hadde met
een Turk of Moor, en dat de een de ander quam te quecfen of neder te

leggen, zal die zaake gevordert werden volgens de Weite'i van het Land,

en men zal de gewoonelyke voldoeninge geeven, maar zoo een Onderd<ian

van haar Hoog-Mog. na dat hy een Turk of Moor hadde gedood
,
quam

te ontvluchten, zoo dat hy niet gekreegen konde werden, zoo zal men
om zoodanigen geval den Conful noch eenige andere Onderdanen met mo-
ge-i inquieteeren , noch molefteeren. Gedaan in het jaar 1139. op den

elfden dagh van de Maand vanMuharan,het welk is den 8 September 1726.

X V I L

Tot bevefliging van Onze gemaakte Vreede en Vriendfchap, indien

van de een of de andere Partye iets quaame voor te vallen, dat verwyde-

ringe zoude kunnen veroorzaaken , zal de Conful en andere Onderdanen

van haar Hoog Mog. die zich alsdan zoude bevinden tot Algiers o(\r\ eeni-

ge Plaatfen van deszelfs Koningryk, het zy in Vreede of Oorlog , niet

mogen werden opgehouden , en onder wat Vlagge zy haar willen em-

barqueeren , zal men de zelve niet ncemen , nochte onderweegen op-

houden, noch haare Perfoonen, noch haare EfFe6len , noch haare Dome-
fticquen.

Item de Conful zal in zyn Huis een Predikant mogen houden , om de
Gereformeerde Godsdienlt te oeifenen , en de Slaaven , dewelke in de
Godsdienfh oeffening willen komen, zullen op de Kerkdaagen daar van

niet wederhouden werden, noch door haare Patroonen (indien zy Parti-

culiere toehooren) noch door de Guardiaan Bafcha. Gedaan in het jaar
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Ï139. op den elfden dagh van de Maand van Muharan, het welk is den

8 September 1726. XVIII.
De geene , die tegenwoordig of in liet toekoomende alhier Conful zal

weezen , wie het ook zoude mogen zyn , zal in alle zeekerheit en vryheit

weezen , en niemant zal vermogen hem te inquieteeren , noch te moleftee-

ren , zoo omtrent zyn perfoon als omtrent zyne EfFetten ; hy zal vermogen zyn
Tolk en Makelaar te verkiezen , en als hy zich zal willen embarqueeren , om te

vertrekken of naar buiten te gaan , om alleen en in rufte te weezen , zal nie-

mant vermogen hem daar omtrent eenig belet te doen, en zal den zei-

ven gepermitteert zyn , de Chriftelyke Gereformeerde Religie in zyn Huis
publicq te oefFenen en exerceeren. Gedaan in het jaar 1139. op den elf-

den dagh van de Maand van Muharan , het welk is den 8 September 1720.

X I X,

Een Onderdaan van haar Hoog-Mog. gaande of koomende naar of van
eenige Plaatfen , en werdende ontmoet door een Schip van Algiers , het

zy klein of groot, en zal niet mogen gemolefleert worden, noch aan zyn
Perfoon, Gelden , Goederen, nochte Domeflicquen : Van gelyken zo een
Algeryn is geëmbarqueert in een Schip van iemant, die met haar Hoog-
Mog. in oorlog is , zoo zal men insgelyk hem niet mogen molefteeren

,

noch in zyn Perfoon , Gelden , Goederen , nochte Domeflicquen. Ge-
daan in het jaar 11 39. op den elfden dagh van de INIaand van Muharan,
het welk is den 8 September 1726.

X X,

Soo wanneer dat een Admiraal van haar Hoog-Mog. komt op de Rhee-
de van J.'giers, zoo haaft hy het Anker heeft geworpen en de Conful daar

van heeft kenniffe gegeeven, zal de Dey den zelven doen faluceren met
een en twintig kanonfchooten van de Stad en Kafkcelen , wanneer de Ad-
miraal het contra fakit met een gelyk getal kanonfchooten zal doen. Ge-
daan in het jaar 11 39. op den elfden dagh van de Maand van Muharan ,

het welk is op den 8 September 1726.

XXI.
Deeze tegenwoordige Vreede zynde gezeegek en bevelHgt, met toe*

flemminge van den grootmagtigen Abdy Pafcha , zoo zal men niet mel-

den noch onderzoek doen van alle het geene geduurende den Oorlog is

gepafleert. En zal deeze tegenwoordige Vreede zyn voor eeuwig, vafl:

en opregt.

Indien van iemant der Partyeneenige Pryfen mogte genomen werden , eer

Z z z z de-
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dezelve de tyding van het fluiten deezer Vreede bekomen hebben , zullen

dezelve Pryfen , of v>'aarde van dien , werden gereftitueert. Gedaan in hec

jaar 1139. op den elfden dagh van de Maaad van Muharan, het welk is

op den 8 September 1726.

X X I L

Soo van nu voortaan iets tegens deeze Vreede mogte werden gedaan

,

van wat zyde het ook mogte koomen,.zal men daarom malkander den

Oorlog niet mogen aandoen, maar zal de Beleedigde reparatie vorderen

van het ongelyk, dat hem zal weezen aangedaan, en de Schuldigen ge-

flraft werden als Verdoorders van de gcmeene ruft. Item zal men alle

drie jaaren de Paffen vernieuwen. Gedaan in jaar 11 39. op den elfden

dagh van de Maand van Muharan, het welk is op den 8 September 1726-

XXIII.
Wanneer eenigeHollandfche Kooplieden een genoomen Schip, tot v^/^WiT

opgebracht , aldaar quaamen te koopen , en het zelve naar Holland willen

zenden, of een Algkrfche Kaaper in Zee ontmoetende, dewelke een Prys

hadden genoomen , en dezelve aldaar van hem quam te koopen , zoo zal

de Kooper alteenlyk voldaan met een verklaaring te hebben van den Al-

gierfchen Capitein, die de voorfz. Prys zal genomen hebben, en van andere

van voorfz. Kaapers voor zyne komde in de Haaven, waar de Kooper

dat Schip wil brengen, ontmoet werdende, zullen dezelve op boovenge-

melde Verklaaring dat Schip ongemoledcert laaten pafTeeren. Gedaan in

het jaar 11 39. op den elfden dagh van de Maand van Muharan, het welk

is op den 8 September 1720.

XXIV.
Het be/luit.

Gedankt zy de Majedeit des allerhoogden Gods , door welkers goed-

heit Onze Vreede is vernieuwt en gezeegelt , in het jaar ^e/u Chrifii zee-

ventien hondert zes en twintig den agden September, en van de Hegira

des Propheeten elf hondert neegen en dertig op den elfden dagh van de

Maand van Muharan.
(Was geteekent,)

Ufin IfouffAga,üeneraahan Travaat van Abdy Ben Mahomet , Pafcha ,

de Janitzaren van het wef- Vreede met de Meejler van het Goaverne-

telykjle Koningryk Algiers, Hollanders. ment , van het wejielykfte Kc.

(LS) (LS) Koningryk Algiers.

(LS)
Franpis van AarJ]en van SommelsdyL

TRAN.
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TRANSLAAT van den Brief van den Dey van

Algiers aan haar Hoog - Mog.

Boven Jlondt de Cyffer, en daar in deeze JVoorden,

iprinsderPrincen, AbdiPafcha, Bevelhebber van het ,\vefl:er Landtfchap

Jlgiers.

Vervolgens Jlondt het Zegel van den Dcy , &c.

(LS)

Regeerders van Holland, Onze groote Vrienden, na voorgaande toe-

wenfchinge en vriendfchapswaardige groetenifle van wegens zyne ExceN
lentie Abdi Pafcha , wiens wenfch en het geene hy begeert Godt voor-

fpoedig maake. Bevelhebber en Regeerder van het Huis van Krj'gsbedryf

het bewaarde weller Landlchap van Jlgiers, een der bewaarde Koning-

ryken op de uicerfle Grenfen , van zyn Majefteit Onzen Keyzer Sultan

Achmed Chan , door de Goddelyke iiulpe en byftand des AHerhoogften

Keyzer en Toevlucht der Weerelt, de alierhoogfte Godt maake zyne Re-
geeringe duurzaam tot den dagh der wederkeeringe.

De hooghgeloofde en hoogfte Godt maake Ons alle voorfpoedig in het

goede. Amen.
Onze groote Vrienden , alzoo door U edel bevel acht ftuks kruystogts

Schepen hier in het Gebied van Jlgiers waren aangekoomen ,om de vyant-

fchap, welke tuffchen Ons was, in vrientfchap te veranderen, tot vreede

en eenigheit , zoo is ook alhier, waardig en goedgevonden zynde, door

overeenftemminge van de Leeden des Divans, der Janitzaren van de door

Godcs zeegeryke Krygsmacht , en andere wyze en vroome Gezaghebbers ,

omme met UL. , Onze Vrienden , vreede te hebben , Onze Vreede en

Vrientfchap met UL. geOooten en de Articulen , door wylen Ah Pafcha,

goeder gedachtenifle, voor deeze met Onze Regeeringe ingegaan, met
beding van al het geene , dat aan deeze Onze Regeeringe voorheen mog-
te belooft zyn.

Nu dan , Onze Vrienden , de hooghgeloofde en hoogfte Godt geeve
,

dat ook de Vreede en Vriendtfchap aan uwe kant beftandig moogc zyn.

Amen.

( Onder Jlondt

,

)

Ter plaatfe van het bewaarde Jlgiers. Gefchreeven op den 13. dagh
van de Maand Muharan Elharrem des jaars 1139. Na de tydreekenin-

ge van Jefus, over wien zeegenwenfchinge zy, in het jaar 1726.

Uit de Turljcbe Spraak getranslateert door Joh. Heynian.

Zzzz a ARTI-
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ARTIKEL XX.

TRACTAAT
Gejlooten tujfchen haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-Generaal

der Vereemgde Nederlanden , en de Regeeringe 'üan Tripoli.

W.Anneer Nederlandfche Commiflie-yaarders of Staaten Schepen tot

Tripoli zullen komen het Anker te werpen, om Proviant in te neemen en
Water te halen, en van andere noodwendigheeden van alles wat noodig
mogte zyn voor hun geld zig te voorzien , zoo zal hun geenzints eenige

verhinderinge worden aangedaan, ook niet in eenige der Zeehavens, die

onder Ons Gebied flaan , welke het zyn mogen.

I I.

' Wanneer Nederlandfche CommiffieVaarders ofStaaten Schepen in dee-

ze Haven of voor dezelve het Anker zullen werpen, en van het Kafteel

door eenige Kanonfchooten begroet worden om dezelve te verwelkomen
,

zoo zullen ook door die Schepen eeven zoo veel fchooten tot beantwoor-

dinge gedaan worden.

I I I.

Indien een Nederlands Koopvaardyfchip of Commiffie - Vaarder eenige

Koopman fchappen van veelerlei forteringe hier of in eenige Haven van-

Ons Diftrift zal brengen , zoo zal men drie ten hondert aan Tol betaalen

,

meer zal niet mogen gevordert worden. Dog indien men die Waren'

wel uit het Schip ontladen, maar niet verkogt zal hebben , zoo zal, als hef

die weder inlaad ,geen Tol van dezelve mogen geeifcht worden.

I V.

Wanneer Nederlandfche Commiffie - Vaarders- of Koopvaardyfchepen

eenige EfFeflen tot den Oorlog behoorende herwaards brengen zullen

,

en dezelve begeeren te verkoopen , als by voorbeeld Kruyt; Loot, Yfer^

Kanonkogels, Scheepsmaften en Stengen, en diergelyke , zoo zullen zy^

van dezelve onder den naam van Tol niets betalen, zal ook van hen niets

mogen gevordert worden.

V.

Indien de Commiffie - Vaarders van Tripoli een Nederlands Schip op Zee
ontmoeten zullen, zal men de Chaloup laten vallen, en twee geloofwaar-

dige Mannen daar in laten gaan , en aan boord zenden , om kondfchap te

brengen , en het Pafport vertoonen en het zelve te laten onderzoeken..

I^dien^
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Indien het Pafport opregc is , zoo zal men dezelve wederom na boord

zenden, om hunne reyfe te vervorderen. Dog indien het Pafport niet

zeeker zal zyn , zal men het Schip tot Tripoli brengen , en het geene de

Rechcers en de Divan met kenniire van den Conful zullen uitfpreeken,

daar na zal gehandelt worden.

V I.

Indien een Nederlands Commiiïle - Vaarder of Koopvaardyfchip ergens

onder Ons Gouvernement door ftorm Schipbreuk komt te lyden , zoo zul-

len geenzints de Effeélen, uit het zelve Schip geborgen, mpgen aangella-

gen noch daar van Tol btrtaalt noch geeifcht worden , maar al het geene

geborgen word, zal zonder uitzonderinge des gemelde Schips Schipper

en der Kooplieden eigen zyn , ook zal men deszelfs Volk niet mogen tot

Slaven maken, nog hun eenigzints eenige overlafl doen.

VII.

Wanneer een Nederlands Staaten Schip van Tripoli zal komen, en zyn
Anker laten vallen , zoo zal de Gouverneur terdont door den Uitroeper

laten uitroepen , ten einde een ieder die Slaven heeft dezelve moge gade
flaan, om niet naa dat Schip te vluchten , op dat dezelve van gemelde
Schip noch van den Conful niet moge geeifcht worden.

V 1 1 r.

Indien AVr/fr/öM^^rj- of aan dezelve onderhoorige Kooplieden, het zy Joden ^

het zy Chriflenen, tot Tn/jo/i komen wonenen negotie dryven, zoo zal

niemant in hare affaires eenige verhinderinge mogen toebrengen, noch
van hun iets, behalven den Tol , mogen geeifcht worden.

I X.

Indien een Nederlander of iemant der Chriflenen hem aangaande zoude-

mogen komen tot Tripoli te overlyden, zoo zal deszelfs Erfgenaam indien

tegenwoordig is, of indien hy by zyn gezontheit een Teftament gemaakt
heeft , deszelfs Executeur, of indien dezelve niet voorhanden is, de Con-

ful deszelfs Nalatenfchap aanvaarden, en door niemand verhindert worden-

Indien een Nederlands Commiflle - Vaarder een vyandlyk Schip zal nee-

men , en op gemelde Schip Kooplieden van Onze Natie zullen zyn , zoo
zal men noch aan deeze Kooplieden noch aan hare Effeólen geene belee-

diginge toebrengen, maar ler plaatfe daar zy begeeren zullen , ontfche-

•pen , doch zullen van haar de Vracht mogen neemen. En wanneer ook
Onze Kaapfchepen een vyandlyk Schip zullen neemen, en &p hetzelve

Nederlandjche Kooplieden zyn , zoo zullen Onze Schepen hun van gelyken

Zzzz 3 doen,.
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doen , van haar wel de Vrachten neemen , maar aan de Kooplieden , noch

aan hare EfFe6len geene beleediginge doen.

XI.'
Indien iemant van de Nederlandfche Kooplieden tot Tripoli in Perfoon

handel dryvende infolvent moge worden en vluchten , zoo zal van den

Nederlandfchen Conful niets mogen gedfcht worden, nocii hem eenige over-

lafl aangedaan worden.
X I I.

Indien een Nederhvjds Koopvaardyfchip door een Venetiaan of Napoli-

tian of door eenig ander Chriften , van wat voor Religie hy zyn moge,

om Zout te laden afgehum-t wierde, en hier ergens mogte binnen loopen,

en in de nabyheit van het het Zoutladend Sehip of a Largo van het zelve

eenig Malthefer of eenig ander ter Kaapvarend Vaartuig^ Goederen mogte

komen weg te neemen of Slaven maken , zoo zal de Eigenaar van het

Schip, van den Schipper of van den Conful de Slaven en de EiFeölen niet

eifTchen mogen, maar van den Chriden Koopman die hjt Schip afgehuurx

heeft, zal het mogen gcvordert worden-

XIII.
Indien men met de Nederlanders de Vreede mogt komen te breeken,

zal aan den Conful noch aan zyne Kooplieden, noch aan zyne Dienaars

,

noch aan zyne Domcfhicquen eenig overlaft gedaan noch doen gedaan

worden , maar hy zal met zyn Volk en EfFeften werwaarts zyn begeerte

mogt zyn, mogen vertrekken, en op die tyd niemant hem eenig overlaft

aandoen.

In dit duizend een hondert een en veertigfle jaar op den vyftienden

dagh van de Maand Zafer de goede ; zynde de Schepen van de Nederland-

fche Regeeringe tot Ons met de Prefencen gekomen, is de Vreede voor

deezen met hun gemaakt, met noch overeenkominge van drie Articulen,

en alzoo t' zamen op dertien Arciculen tuffchen den Commandeur Grave

en den Conful Gerbrants, en tufTchen zyn EsceWentïe Jchmed Pafcha , met
goedkeuringe van de hooge Porta vernieuwt, en door de Zegels en onder-

teekeninge van Ons allen dit Inftrument van Capitulatie opgeftelt, op dat

men niet onkundig zoude zyn.

Volgen de Teekeningen en Zegels van

(LS) Jchmcd Pafcha , Dey van het bewaarde Tripoli.

,(LS) Ibrahim, Bey van het bewaarde Tripoli.

( L S ) HaJJan , Gouverneur van het Kafteel van het bewaarde Tripoli.

(LS) Muhammed, Aga der Janitzaren van het bewaarde Tripoli.

(LS) Miiftapba , Havenmeefter van het bewaarde Tripoli.

(LS) Hujjein, Admiraal van het bewaarde 7nj5o/i.

{LS) Miijïapba, Patroon van het bewaarde Tripoli.

Dus verre getrojiJlaUcrt door Joh. Heyman,
Daar
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Laar op volgt het onderjlaande in de Nederlandfchc Tale.

UYT kracht van de Volmachten ons Ondergefchreevenen gegeeven

,

door haar Hoog- Mogende de Heeren Staacen- Gentraal der Vcr-
eenigde Nederlanden , hebben wy de bovengemelde Artikelen van hec

ïraóiaat van de Vrede geflooten. In Tripoli in Barbaryen den 4 Oüobcr

1728.
Getekend

,

H. Grave. Philipptis Gerhrands. «,
'

(L.S.) (L.S.}

ARTIKEL XXI.

DE Staatren der Vereen igde Nederlanden hebben in de voorleden Eeuw
drie Traftaaten van Koophandel en Zeevaart gemaakt mei de Kroon

van Frankryk ; het eerfte te Parys in den Jaare 1662, het tweede te Nyme-
gcn in 1678, en het derde te Ryswyk in 1697. In deeze Eeuw hebben de
gemelde Heeren Staaten - Generaal twee diergelyke Traélaaten van Frank-

ryk gemaakt, een te U.recht in 1713, 't welk 25 Jaaren zonde diiuren, en
deeze tyd verloopen zvnde, werdt 'er den 21 Dtcember 1739 een ander te

Verfailks geflooten. Wy zullen ons vernoegen dit laatfle plaats te geeven-

in deeze Verzamelinge ; de vorige uitgediend hebbende.

T R A C T A A T,

Fan Commercie, Navigatie en Marine, gemaakt, geflooten

ei\vajlgefteld te Verfailles den 21 December 1739; tujjchen

zyne Majejleit van Vrankryk en de Heeren Staaten-Gem'

raal der Vereenigde Nederlanden.

HET Traélaat van Commercie en Navigatie, gellooten tot Utrecht

den 11 April 1713, tuffchen Frankryk en de Heeren Scaaten - Gene-
raal der Fereenigde Nederlanden , voor den tyd van vyfen-twintig Jaaren

,

zynde den 11 Jpril des voorleeden Jaars geè'xpireert, de affedtie die de
Allerchriftelykfte Koning, voor haar Hoog-Mog. volgens de exempelen van
de Koningen zyne Predecefleurs behoud, hem hebbende doen bewilligen

in de genegentheid die dezelven getoont hebben om het zelve te vernieu-

wen, als mede om een gemeen Tarif met de veranderingen die het ver-

fchil der tyden noodzaakelyk heeft gemaakt, vafl; te Hellen.

Zyne Majefteit aan derzelver begeerte willende voldoen, en de ver-

eenigde en volmaakte correfpondentie doen eeuwig duuren , heeft den
Heer Jmeloi, Raad in deszelfs Raaden, Miniller en Secretaris van Staat,

ea-
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en van zyne Commandementen en Financiën verkooren. En de Heerea
Staaten-Generaal den Heer Abraham van Hoey ^ derzelver AmbafTadeur aan

het Hof van hoogftgemelde zyne Allerfchriftelykfte Majefleit en derzelver

Plenipotentiaris , om te confereeren en convenieeren uit krachte van haare

refpeölive Volmagcen wederzyds geproduceert, en waar van Copien hier

achter zyn gevoegt , over het vernieuwen van het Traftaat van Commer-
cie, Navigatie en IMarine, als mede over een nieuw gemeen Tarif, iiï

maniere als volgt.

De Onderdaanen van zyne Majefleit en die van de Heeren Staaten-

Generaal der VereenigJe Nederlanden, zullen reciproquelyk genieten de-

zelve vryheid in het Stuk van Commercie en Navigatie, die zy gehad heb-

ben van alle tyden in alle de Koningkryken, Staaten en Provinciën van de

eene en van de andere in Europa geleegen , en ontrent allerlei Waaren en

Koopmanfchappen welkers Commercie en tranfport niet generalyk verbo-

den zyn , zoo aan de Onderdaanen als Vreemdelingen by de Wetten en

Ordonnanticn der Staaten, behoorende onder derzelver Gebied.

I I.

En mitsdien zullen de Onderdaa4ien van zyne gemelde Majefteit, en die

van de gemelde Hee'ren Staaten-Generaal, vry en liber met haare Koop-

manfchappen en Schepen mogen frequenteeren de Landfchappen , Lan-

den, Steden, Havens, Plaatfen, en Rivieren van des een en des anders

Staat, en daar brengen en allen en een iegelyk zonder onderfcheid verkoo-

pen , ook koopen , trafiquceren en vervoeren allerhande foorten van Koop-
manfchappen, waar van de invoer of uitvoer en tranfport aan alle de On-
derdaanen van zyne Majefleit, of de gemelde Heeren Staaten-Generaal

niet en zal zyn verboden , zonder dat deeze réciproque Vryheid door eenig

Privilegie, Ó6troyén of eenige andere particuliere vergunninge zal konnen

worden gefupprimeert, gelimiteert of gereftringeert , en zonder dat het

aan de een of de ander geoorloft zal zyn toe te flaan of te geeven aan

zyne Onderdaanen eenige immuniteiten , beneficien , don gratuits of vry-

giften, of andere voordeden, boven die geenen van dj andere zyde, tot

hun nadeel , en zonder dat de Onderdaanen van de eene of de andere zyde

gehouden zullen zyn te betaalen meerdere of andere rechten, laflen
, ga-

belles, of eenigerhande impofitien op haare Perfoonen , Goederen, Waa-
ren, Schepen en Scheeps-vrachten derzelver, direètelyk of indirecltlyk,

onder wat naam , titels of pretexten het ook zoude mogen weezen , als

die dewelke betaald zullen worden by des een en des anderen eige en na-

luurlyke Onderdaanec.

ï I L
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III.

De Onderdaanen van de gemelde Heeren Scaaten - Generaal zullen ook
niet anders of erger mogen gehandeld worden ontrent het recht van comp-
tablie, ancrage , fol Parifis, en alle andere laden en impoften, met wat
naame die ook houden mogen genaamc worden, het zy onder den titel van
een Buitenlandfch Recht of anderfints , zonder eenige referve of excep-

tie, als de Onderdaanen zelfs van zyne Majefteit, die geen Burgers zyn in

de Plaatfen alwaar de voorfz. Rechten geheven worden.

I V.

Den Impofl van vyftig Stuivers per Ton in Vrankryk op de Schepen
der Vreemdelingen gefield , zal in het toekomende geheel en al ceffeeren

ten opzicht van de Schepen der Onderdaanen van de Staaten-Generaal der

Vereenigde Nederlanden, en zal voortaan niet mogen worden herflcld,

zulks dat de Schepen der Onderdaanen der gemelde Staaten-Generaal van
de voorfz. taxe zullen ontheven zyn, het zy de gemelde Schepen uit de
Plaatfen of Landen der gemelde Heeren Staaten direft naar Vrankryk vaa-

ren, of ook uit wat Plaatfen het zoude mogen weezen, het zy gelaaden

of ledig, het zy dezelven ook gelaaden mogten zyn , om in een of meer
Plaatfen van Vrankryk hunne Ladinge te loflen, of wel dat dezelven ge-
fchikt zynde om Lading in te neemen ter Plaatfen daar hun deffein mogt
weezen naar toe te vaaren , en die aldaar niet vindende , zy elders om
Vracht heenen vaaren , het zy ook dat de gemelde Schepen der Onder-
daanen van de Heeren Staaten - Generaal uit de Havens van Vrankryk uit-

vaaren om weder na huis te keeren, of om elders, waar het ook weezen
mogte , bevracht of ongelaaden heenen te vaaren , het zy ook dat zy hun-
ne Ladingen in een of meer Plaatfen hebben ingenomen, door dien men
geconvenieert is, da: noch in de voorfz., noch in eenig ander geval dat
zoude konnen gebeuren , de Schepen der Onderdaanen van gemelde Hee-
ren Staaten - Generaal der voorfz. Impofuie niet fubjeft zullen weezen

,

maar dat zy daar van vry zullen zyn blyven , het zy dezelven uit de ge-
melde Havens van Vrankryk komen , het zy zy derwaards vaaren ; uitge-

zonderd alleen in zulken gevalle, wanneer de voorfz. Schepen Koopman-
fchappen in Vrankryk zouden mogen inlaaden, en dezelve uit de eene
Haven in Vrankryk in de andere van het zelve Ryk tranfporteeren om ze
aldaar te loffcn, in welk laatfte geval en geenfints in eenig ander, de On-
derdaanen van gemelde Heeren Staaten zullen gehouden weezen het voor-
fchreeve Recht even als de andere V^reemdelingen te betaalen. En noo-
pens het Recht van Laft- of Tongelden dat in Holland word betaald , is

men geconvenieert dat de Franfche Schepen die binnen de Havens der Ge--

unieerde Provinciën zullen komen , het gemelde Recht niet meer als eens
'sjaars zullen gehouden konnen worden te betaalen, te rekenen van den
eerften Janitary tot den laatflen December, en dat alleen maar in een der

A a a a a gemelde
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gemelde Havens , zonder te kunnen worden geobligeert het zejve op nieuw
in eenige andere der voorfchreeve Haven alwaar zy zoude mogen aanko-

men, te becaalen, en zonder dat hec gemelde ReclK zal mogen worden
gevorderd voor die Jaaren in welken de voorfe. Schepen in geen der gemel-

de Havens zouden mogen zyn geweefl.

V.

Dat, ten regarde van de Commercie van de Levant in Vrankryk, en van
de twintig per cent die by deeze occafie geheeven worden , de Onderdaa-

nen van de Staaten- Generaal der Vereenigde Nederlanden ook zullen

jouifleeren van dezelve liberteit en franchifcs, als de Onderdaanen van den
Allerchriftelykften Koning , zodanig dat het aan de gemelde Onderdaanen

van de Staaten - Generaaal vry zal liaan, om de Levancfche Waaren te

brengen na Marfeille en andere gepermitteerde Plaatfen in Vrankryk , zoo

in haar eige, als Franfche Schepen , en dat de voorfchreeve Onderdaanen

van Heeren Staaten- Generaal noch in het een noch in hec ander geval

zullen gehouden weezen te betaalen de voorfz. twintig per cent , ten zy in

zoodanigen geval , waar in de Franfchen het zelve fubjeft zyn, brengen-

de Koopmanfchappen in haare eige Schepen naar INIarfeille of andere ge-

permitteerde Plaatfen , en dat hier in geen veranderinge zal mogen worden
gemaakt , tot prejuditie van de Onderdaanen van de gemelde Staaten-

Generaal.

V I.

Het zal aan alle Kooplieden , Kapiteins, Schippers en andere Onderdaa-

nen der Staaten -Generaal volkomen vryftaan, in alle Plaatfen van Vrank-
ryk hunne zaaken zelfs te verrichten, of daar mede die hun goed dunkt

te belaften, en zy en zullen niet gehouden weezen zich van ecnig Trans-

lateur. Makelaar, Faéloor of andere Perfoonen ten dien einde by publi-

que autoriteit aangefteld, te bedienen , noch huneenig fataris voor het de-

clareeren hunner Schepen te betaalen; en zullen alle de Onderdaanen van
zyne Allerchriftelykfte Majefteit insgelyks genieten en in de pofleflie wee-

zen van dezelve Privilegiën en Vrydommen , in alle de Plaatfen behooren-

de onder het Gebied der Scaacen-Generaal.

V I L

Als 'er eenig gefchil mogte ontftaan tuflchen een Kapitein van een

Schip en zyn Scheepsvolk , in de Havens van des eens of des anders

Staat, ter zaake van het loon aan het gemelde Scheepsvolk verfchuldigd

,

of om eenigerlei andere civile oorzaake, zal de Magiftraat der Plaatfe van
den Verweerder alleen vorderen, dat hy aan den Eiffcher zyne Verklarin-

ge in Gefchrifte leevere, by den Magiftraat geattefteert, by welke hy zal

belooven in zyn Vaderland , voor een compecenten Rechter , op de zaak

waar
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waar over queflie weezen zal , te antwoorden , mits welke het aan het

Scheepsvolk niet vry zal ftaan het Schip te verlaaten , nochte den Kapitein

van het Schip in de continuatie van zyn Reis verhindering toe te brengen

en in gevalle 'er eenige Matroozen wederhoorig mogte weezen, zal de
Magiftraat den Kapitein de hand bieden om dezelven gevangen te zetten,

ten einde dczelvéh tot hunne pligt te brengen.

VIII.

Men zal wederzyds op de Comptoiren van de Douane, of de Tol-plaat-

fen , zoo in Vrankryk als in de Landen van gemelde Heeren Staaten - Ge-
neraal, egalyk en zonder eenige diftinólie, de Onderdaanen van de eené

en de andere Natie depefcheeren , zoo ras als mogelyk zal weezen , zon-

der haar op te houden ofte doen eenig belet of empefchement ter contra-

rie, hoedanig hetzelve zoude mogen weezen.

I X.

Het zal de Onderdaanen van de Staaten- Generaal gepermitteert zyn in

Vrankryk en de geconquefteerde Landen vry en zonder eenige belemme-
ring te mogen brengen , doen inkomen en debiteeren den gezouten Ha-
ring , zonder onderfcheid , en zonder fubjeft te weezen aan het verpak-

ken, en -dit niet tegenftaande alle Edi6ten, Declaratien en Arreflen van
den Raad hier tegens contrarieerende , en fpecialyk die van den vyftien-

den Jiily en veertienden September zedien honderd feven-en-tachtig , ver-

biedende in de Havens van Vrankryk of de geconquefleerde Plaatfen in te

bren^gen ofte doen inkomen den Haring anderfints als wrak, en gezouten
rnet Zout van Brouage, en daar by geordonneert werd dat de voorfz. Ha-
ring in de Zee- Havens gebragc zal worden wrak, in Barils of Tonnen wel-»

ker aehtien zullen uitmaaken twaalf van gepakten Haring.

X.

De Oorlogfchepen vart wederzyds Staaten zullen ten allen tyden de
Reen , Rivieren , Bayen en Havens vry en open vinden om daar in te

komen , uit te loopen en ten Anker te blyven , zoo lang het de noodzaa-
keiykheid zal ver-ilTchen, zonder dat zy gevifueert zullen mogen worden,
doch onder befprek van zich hier van te dienen met difcretie, en door
een al te lang of geafTeóteert verblyf noch anderfints geen oorzaak te gee-

Ven van jaloufie aan den Gouverneur van de voorfz. Plaatfen en Havens,
aan dewelke de Kapiteinen van de voorfchreeve Schepen zullen laten wee-
ten de oorzaak van haar komfle en verblyf.

Aaaaa2 XI.
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X I.

De Oorlogfchepen van zyne Majefleit en de gemelde Heeren Staaten-

Generaal, en die van haare Onderdaanen, die ten Oorlog zuilen weezen
uitgerufl, zullen in alle vryheid liaare Pryzen, die zy op haare V'yanden

hebben genomen , mogen inbrengen daar hec hun goed tfiinken zal , zon-

der gehouden te zyn aan eenige rechten , het zy van de Heeren Admiraa-

len, of die van de Admiraliteit, of eenige anderen, zonder dat ook de

voorfz. Schepen of Pryzen , komende in de Havens of Bayen van zyne

Majefleit, of van de gemelde Heeren Staaten- Generaal, zullen konnen
" gearrefteert of aangehouden worden, noch dat ook de OfEcieren van de

Plaatfen kenniffe zullen mogen neemen, of de Pryzen wel of qualyk ge-

nomen 'zyn, dewelke zullen vermoogen uitte loopen, en vry en liber ge-

bragt te worden na de Plaatfen die haare Commiffien medebrengen , daar

van de Kapiteinen van de voorfz. Schepen gehouden zullen zyn te doen

blyken, en in tegendeel en zal 'er geen verzekeringe, bergplaats of toe-

gang gegeeven worden in haare Bayen of Havens , aan die geenen die

Pryzen op de Onderdaanen van zyne Majefteit of van de gemelde Staaten-

Generaal, zullen hebben genomen, en indien zy door tempeeft of prykel

van de Zee genoodzaakt zyn daar in te loopen, zal men dezelve zoo dra

doenlyk wederom doen uitloopen,

XII.

De gelaadene Scheepen van een der Geallieerden
,
pafleerende voorby

de Kuflen van de andere, en door tempeeft of anders komende in eenige

Reen of Havens in te vallen, en zullen niet gehouden weezen te lofTen,

of haare Koopmanfchappen of een gedeelte van dien te verkoopen , noch

ook aldaar te betaalen eenige Rechten, dan zoo wanneer als zy aldaar vry-

williglyk en na haar welgevallen , eenige Koopmanfchappen zullen loflen.

X 1 I 1.

De Schippers van de Schepen , haare Piloten , Officieren , Soldaaten

,

Bootsgezellen, en ander Zeevaarend Volk, de Schepen zelfs, noch de in-

gelaadene Waaren en Koopmanfchappen , en zullen uit krachte van eeni-

ge generaale of particuliere ordre van iemand , wie het ook zy , of ter wel-

ker oorzaake of occafie het zoude mogen weezen, niet konnen aangehou-

den of gearrefteert worden
,

ja zelfs niet onder pretext , dat het is tot

confervatie en befcherminge van den Staat , en generaalyk en zal 'er niets

mogen genomen worden van de Onderdaanen van de een en de andere

zyde , als met confent van den geenen aan wien de dingen toebehooren

zullen,- en mits dezelve betaalende, waar onder nochtans niet verftaan

word begreepen te zyn de beflagen en arreften ,
gedaan door ordre en au-

thoriteit
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thoriteit van de Juftide, en door de ordinaris wegen, om deiigdelyke

fchulden , contraclen , en andere vvectige oorzaaken , daarom geproce-

deert zal worden by wegen van Rechten , volgens de forme van procedee-

ren; nochte en zullen ook de particuliere Onderdaanen van zyne Alajefteic

niet mogen aangefprooken of gearrefteert worden in hunne Perfoonen en

Goederen, over ietwes dat zyne Majefteit mogte fchuldig weezen , noch

ook de particuliere Onderdaanen der gemelde Heeren Scaaten - Generaal

voor de pubiicqae fchulden der gemelde Staaten.

X I V.

Alle de Onderdaanen en Inwoonderen van Vrankryk en der Vereenigde

Nederlanden , zullen in alle verzekertheid en vryheid, het zy vertrekken-

de uit haare Havens, Ryken en Provinciën of uit de Havens en Ryken

van andere Staaten of Princen vermogen te vaaren met haare Schepen , en

te trafiqueeren met haare Koopman fchappen , zonder onderfcheid te maa-

ken wie dat de Eigenaars van dezelve zouden mogen weezen, naar de

Plaatfen van haare gedeclareerde Vyanden , of die het zouden kunnen

worden, zoo wel van Vrankryk als van de Vereenigde Nederlanden, of

van een van beiden
;

gelyk ook dezelve Onderdaanen en Inwoonderen

zullen vermogen met dezelve verzekertheid en vryheid te vaaren met hun-

ne Schepen , en te trafiqueeren met hunne Koopmanfchappen, zonder on-

derfcheid te maaken wie de Eigenaars van dezelven zoude mogen weezen

,

van de Plaatfen , Havens en Reen van die geenen dewelke Vyanden zyn

van de een en andere der voorfz. Partyen , of van een van beiden in het

particulier, zonder belet, of verhinderinge, van wien het ook zoude mo-

gen weezen, niet alleen recht toe van de voorfz. Vyandelyke Plaatfen,

naar een Neutraale Plaats , maar ook van de eene Vyandelyke Plaats naar

de andere, het zy die Plaatfen geleegen zyn onder de jurisdiftie van een

en denzelven Souverein , of wel onder de Jurisdi6lie van verfcheide Sou-

vereinen.

X V.

De voorfchreeve vrye Vaart en Traficq zal weezen van allerhande foor-

ten van Koopmanfchappen , met uitzonderinge van die van Contrabande.

XVI.

Onder de foorten van Koopmanfchappen van Contrabande zullen alleen

begreepen zyn allerhande Vuurwerken, en andere daar toe behoorende,

als Kanon, Musquetten, Mortieren, Petarden, Bomben, Grenaaden,

Saufifen, Pek-kranden , Affuiten, Forquetten ,
Bandeliers, Buskruit,

Lonten, Salpeter, Kogels, Pieken, Degens, Stormhoeden, Heimetten,

Curair^in, Heibaarden, halve Pieken, Paerden, Zaaien, Holfters, Draag-

banden, en andere Toeruftingen ten gebruike van den Oorlog dienende.

Aaaaas XVII.
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XVII.

Onder de voorfchreeve zoorten van Koopmanfchappen van Contrabande

zullen niet begreepenzyn Tarve, Koornen andere Graanen, Aard- en Peul-

vgrucen,01yen, Wynen, Zout , nochtegeneraalyk al het gene behoord tot

voedzel en onderhoud van het Leeven, maar zullen vry blyven gelyk alle

andere Koopmanfchappen en Waaren, in het voorgaande Artikel niet be-

greepen, en zal geoorloft zyn dezelve te vervoeren, zelfs na de Vyandly-

ke Plaatfen van gemelde Heeren Staaten-Generaal, uitgezonderd na Slee-

den en Plaatfen die beleegert, geblocqueert of bezet zullen zyn.

XVIII.

Men is verdraagen dat de uitvoeringe van het gene voorfchreeven is, zal

gefchieden in maniere navolgende j dat de Schepen en Barken met de Koop-
manfchappen van Onderdaanen van zyne Majefleit gekomen zynde in eeni-

ge Haven van de gemelde Heeren Staaten, en willende vqn daar vertrek-

ken na de Havens van de voornoemde Vyanden, zullen alleenlyk gehou-

den weezen te toone-n aan de Officieren van de Havenen der gemelde Hee-

ren Staaten vanwaar zy zullen vertrekken ,haare Paspoorten inhoudende de

fpecificatie van de Ladinge haarer Schepen, geattefleert en gemerkt met

het ordinaris Zegel en iiandteken, en erkent by de Officieren van de Ad-
nïiraliteit der Plaatfen vanwaar zy eerft zullen zyn afgevaaren, met ver-

klaaringe van de Plaatfe waar naa toe zy zullen gedcflineerd zyn; alles in

ordinaireen gewoonlyke forme; na welke vertooninge van haare Paspor-

ten in de voorfchreeve fornie, zy niet zullen gemolefleerd nochte onder-

zocht, opgehouden of veragtert raoogen werden, onder wat pretext het

ook zoude raoogen weezen.

XIX. .

'

Ten reguarde der Frmifche Vaartuigen die zullen gaan na eenige Reeën

van Landen, onder de gehoorzaamheid van de gemelde Heeren Staaten,

zonder in de Havenen te willen inloopen , of daar in loopende , zonder

nochtans aldaar te willen ontlaaden en haare Lail breeken , dezelve zullen

niet mogen genoodzaakt worden rekenfctiap tegeeven van hunne Cargafoe-

nen, ten waare dat 'er vermoeden was datze aan de Vyanden van gemelde

Heeren Staaten toevoerden Koopmanfchappen van Contrabande, gelyk

hier vooren gezegt is,

X X.

En in het gemelde geval van zoodaanig aparent vermoeden , zullen de

gezeide Onderdaanen gehouden zyn in de Havenenie vertoonsn haare Pas-

poorten , in forme hier vooreu gefpecificeert.

XXI.
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XXI.

Dat indienze waaren binnen de Reeën, of ontmoet in volle Zee, door
eenige Scheepen van de gemelde Heeren Staaten, of eenige particuliere

Reeders ten Oorloge, zynde haare Onderdaanen, zoo zullen de voorzeide

Schepen der Vereenigde Nederlanden, tot voorkoominge van alle disordre,

die van de Franfchen niet naarder koomen als tot op een Kanonfchoot , en
zal alleen gepermitteert zyn in het eerde geval aan de Officieren van de
Haven naaft aan de Ree geleegen , en in het tweede aan de Kapiteins der
Schepen der Geünieerde Provinciën , hunne Boot of Chaloupe te zenden
aan Boord van de Franfche Vaartuigen , en daar in doen gaan alleen twee
of drie Man, aan wie door den Schipper of Patroon van de Franfche Sche-
pen getoont zullen worden de Paspoorten en Zee-brieven , in voege hier

vooren gefpecificeer , na het Formulier der voorfchreeve Zëe- brieven,

het welk op het einde van dit Traftaat zal worden geïnfereert ; uit welke
Paspoorten en Zee-brieven niet alleen zal konnen blyken zyn Ladinge,
maar ook van de Plaatfe zyner wooninge en refidentie, zoo wel van den
Schipper of Patroon als van het Schip zelfs, op dat men door deezetwee
middelen mag weeten ofze voeren Waaren van Contrabande, en ten vol-

len blyke zoo van de qualiteit van het voorfchreeve Schip, als van den
Schipper en Patroon van dien , aan welke Pasporten en Zee-brieven vol-

koomen geloof en vertrouwen gegeeven zal moeten worden ; en ten

einde men de deugdelykheid der gemelde Zee-brieven te beeter mooge
kennen , en op datze in geenerhande maniere en moogen werden ver-

valfcht en gecontrefeit, zoo zullen 'er van weegens zyne gemelde Maje-
fteit en de gemelde Heeren Staaten -Generaal werden gegeeven zeekere
Merken en Contre-zegels.

XXII.

En ingevalle door de voorfchreeve middelen in de gezeide Franfche Vaar-
tuigen gedeftineert na de Havenen van de Vyanden der gemelde Heeren
Staaten, eenige zoodanige Koopmanfchappen gevonden werden, die hier

booven voor Contrabande en verbooden verklaart zyn , dezelve zullen ont-

laaden, aangeflaagen en geconfisqueert worden door die van de i^dmiralt-

teit in de Vereenigde Nederlanden of andere competente Regters , zonder
dat daarom het Vaartuig of andere vrye en geoorloofde Goederen, Koop-
Manfchappen en Waaren in het zelve Schip gevonden, in eeniger manie-
re zuilen moogen v/erdcn aangeflaagen nog geconfisqueert.

XXIII.

Daarenbooven is nog verdraagen , dat alle het gene bevonden zal wor-

den gelaaden te zyn door de Onderdaanen van zyne Majefteit, in een
Schip van de Vyanden van de gemelde Heeren Staaten, fchoon het geen
Koopmanfchappen van Contrabunde Waaren

,
geconfisqueert zal worden

,

mee
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met al het gene in het voorfchreeve Schip gevonden zal worden , niets uitge-

zonderd nochte gereferveert, maar dat al het gene weezen zal in de Sche-

pen toebehoorende de Onderdaanen van zyne Majefteit , alhoewel dat de

Ladinge of een gedeelte van dien de Vyanden der gemelde Heeren Staaten

toebehoorde , vry zal blyven , uitgezondert de Koopmanfchappen van

Contrabande, ten opzichte van dewelke men volgen zal het gene in de

voorgaande Artikels is gereguieert; en tot naadere verklaaringe van dit

Artikel, is daarenboven verdraagen, dat ingevalle beide de Partyen of een

van denzelven in Oorlog waaren geëngageert , de Goederen of Effeften

toebehoorende aan de Onderdaanen van de andere Partye, en gelaaden in

de Schepen van de Natie welke Vyand van beiden, of van een der Par-

tyen geworden is, geenzints zullen moogen worden geconfisqueert ter oor-

zaake of onder pretext van dat dezelve gelaaden zyn in een Vyandlyk

Schip, en zal zulks geobferveert zal worden, niet aHeen als de Goederen oF

EfFeéten daar in gelaaden zullen zyn geweeft voor de Declaratie van Oor-

log, maar zelfs wanneerze gelaaden zullen zyn geweeft na de gemelde De-

claratie, behoudens dat de Ladinge gedaan zy binnen den tyd en de ter-

mynen hier na volgende, te weeten, indien dezelve gedaan zy in de Ooft-

of in de Noordzee, van Terneufe in Noorwegen af tot aan het einde van

hetCanaal, in den tyd van vier weken, of van het einde van het voor-

fchreeve Canaal tot aan de Caap van St. Vincent, in den tyd van zes wec-

ken, en van daar in de Middellandfche Zee tot aan de Linie in den tyd

van tien weken, en over de Linie en in alle andere Plaacfen deWaereld,

in den tyd van acht Maanden, te rekenen van de Publicatie van den Oor-

log in welke beide de Partyen, of een derzelver zal weezen geëngageert,

in diervoege dat de Koopmanfchappen en Goederen der gemelde Onder-

daanen gelaaden in zoodaan'ge Vyandlyke Schepen, geenzints zullen moo-

gen werden geconfisqueert geduurcnde den voorfchreeve tyd en in de

voorfchreeve Diftriclen , ter zaake datze gevonden mogten zyn geweeft

in de gemelde Schepen , maar dacze ter contrarie zullen worden gereftitu-

eert aan de Eigenaars zonder cenig uitftel, ten waar dezelve gelaaden wa-

ren na de expiratie van den voorfchreeven tyd; en evenwel zal men geen-

lints vermoogen te vervoeren na Vyandlyke Havens de Waaren van Con-

trabande, die men zoude moogen vinden geladen in zoodanig Vyandlyk

Schip, niettegenftaande dezelve om de voorfchreeve reden waaren weder

gegeeven ; en alzoo hier booven vaftgeiteld is , dat een vry Schip zal vry

maaken de Waaren daar in gelaaden, is men insgelyks geconvenieert, dat

die vryheid zig ook zal uititrekken over de Perfoonen die haar zullen be-

vinden in een vry Schip, tot zoodanigen eiFccte , dat niettegenftaande zy

waaren Vyanden van de eene en de andere Partye, of van een der zel-

ven, het genoeg zoude zyn dat dezelve bevonden wierden in een vry

Schip, om daar niet uit te moogen werden geligt , ten zy het waaren

•Oorlogslieden in dienfl: der gemelde Vyanden.

XXIV.
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XXIV.

Alle de Onderdaanen en Inwoonders van de Vereenigde Nederlanden, zul-

len reciproquelyk genieren in haar 1'raficq en Commercie in de Havens,
Reeën, Zeeëen en Landen van zyne gemelde Majefleit, dezelve regcen

,

vryigheden exemptien, waar van hier voor gezegc is dat de Onderdaanen
i'an zyne Majefleit hec genot zullen hebben in de Havens, Reeën,
Zeeën en Landen van gemelde Heeren Staaten, en in de open Zee, de
egualiteit moetende wederzyds in allen deele réciproque zyn , zelfs in de
gevallen in welke de gemelde Heeren Staaten in Vrede , Vriendfchap
en Neutraliteit met eenige Koningen , Prinfen en Staaten zullen weezen

,

die Vyanden mogten worden van zyne Majelleit, gemerkt de conditien en
reftriftien in het jegenswoordigeTraftaat vervat, aan beide de Partyen ge-

meen moeten zyn.

X X V.

En om te meerder te verzeekeren de Onderdaanen van de gemelde Hee-
ren Staaten , dat haar geen geweld za! worden gedaan , zoo zal men ver-

bod doen aan alle de Scheeps-Kapiteinen van den Koning, en afidere On-
derdaanen van zyne Majefleit, van haar in gene zaaken altoos te moleftee-

ren noch te befchaadigen , by poene van gehouden te worden in haare Per-

foonen en Goederen , voor de fchaaden en intreiTen geleeden en te lyden

,

tot de behoorlyke reflitutie en reparatie toe.

X X V L

En ten dien efFefte zullen hier namaals alle Kapiteinen , en die Schepen
ten Oorlog uitruflen, gehouden zyn ieder van hen voor haar vertrek goe-
de en fuffifante cautie te flellen voor de competente Regters, ter fomme
van vyXtien duizend ponden Tournois, om een iegelyk van haar in Joli-

dum, of in hec geheel te verantwoorden de malverfatien dieze in haare
Gourfen of op haare Reizen zouden moogen begaan , en voor de contra-

ventien van haare Kapiteinen en Officieren , tegens het jegenswoordige
Traftaat en tegens de Ordonnantien en £di£len van zyne Majefleit, die
gepubliceert zullen worden in krachte en conform de difpofuie van dien,

by poene van verval en nulliteit der voorfz. CommifTien en Verlooven.

X X V I L

Indien het gebeurde dat een van de gemelde Franfche Kapiteinen een
Schip name, gelaaden met de, hier voorgementioneerde Waaren van Con-
trabande, zoo zullen de voornoemde Kapiteinen niet vermoogen eenige
Koffers, Malen, Balen, Bougetten , Tonnen en Kaflen te openen noch
op te breeken , of dezelve te vervoeren , verkopen of verwifTelen en
vervreemden , ten zy dat dezelve aan Lande zyn gebragt in pre-

B b b b b fentie



74^ TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
fentie van de Rechters der Admiraliteit, en na dat door haar een Inven-

taris van de voorfchreeve Koopmanfchappen, gevonden in het voorfchree-

ve Schip, is gemaakt, ten waare dat de gemelde Waareri van Con ra-

bande maar een gedeelte van de Ladinge maakende , de Schipper of Pa-

troon van het Schip goedvond en toeftond aan den voornoemden Kapiteia

de voorfchreeve waaren van Contrabande over te gceven , om zyne Rcize

te vervorderen, in welken gevalle de voornoemde Sc tiipper of Patroon in

geenerhande maniere zal konnen wordea belet zyn weg te veivolgen.

X X V I i I.

De inhoud der drie voorgaande Artikeleri, zal insgelyks en in alle des»

zelfs Pointen van wegens de gemelde Heertn Staaten t.n derzelver Onder-

daanen werden geobferveert , ten opzigte der Onderdaanen van zyne Ma-
jefteit, ingevolge de egaliteit van behandehnge by het vier-en-twintigfle

Artikel van het jegenswoordige Traftaat geflipuLerd ; en als een gevolg

der vryheid van Navigatie in de voorgaande Artikelen vermeld, ismen
geconvenieert dat de Schepen der Onderdaanen van zyne Majefteit niet

onderworpen zullen mogen worden , om wat oorzaak of onder wat pretext

het zoude mogen weezen , aan de generale of particuliere Reglementen

die gemelde Heeren Staaten zouden moogen maaken omtrent de Schepen

van liunne eige Onderdaanen , het zy om de grootte , de toeruftinge , de

fterkte en de Equipages der Schepen tot zekere Reizen gedeflineert, te

reguleeren, of om eenige andere diergelyke beweegreeden, zulks de Sche-

pen der Onderdaanen van zyne Majefteit, uit de Havens der gemelde Hee-

ren Staaten zullen mogen vertrekken, na wat Land het ook zy, en tea.

allen tyde met een egale vryheid.

XXIX. [,

Het zal in generlei gevallen gepermitteerd weezen eenige EfFeöen uit

de Franfcbe Schepen te ligten ter occafie van conteftatien, die zouden kon-

ned voorvallen tuffchen de Collegien ter Admiraliteit der gemelde Heereii

Staatea. ,, ,XXX.

Zyne Majefteit begeerende dat de Onderdaanen van gemelde Heeren

Staaten - Generaal , in alle Landen onder zyne gehoorzaamheid , zoo favo-

rabel zullen worden getraéleert als zyne eige Onderdaanen , zal alle noodi-

ge ordres ftellen , om te maaken, dat alle Gcwysdens en Vonniflen, over

Pryzen in Zee genoomen, in alle regtmatigheid en billykheid worden ge-

geeven door Perfoonen, die niet fufpefl nochte geïnterefleert zyn. in de

zaaken daar over qneftie is, en zyne Majefteit zal precife en efficatieufe

ordires geeven , ten einde dat alle VonnilTen, Gewysdens en ordres van

de Juftitie , airede gegeeven en noch te geeven , na haare forme prompt.

en behoorlyk worden geëxecuteert.

.^ A X lo .
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X X X r. ^

En zoo wanneer als de AmbafTadeurs van de gemelde Heeren Staaten-

Generaal, of iemand anders van haare publique Minillcrs, aan het Hof
van zyne Majelleic zynde, klagten zullen doen over de VonnilTen , die

'er zullen zyn geweezen , zoo zal zyne Majefteit dezelve Vonnillen in zy-

nen Raad doen revideeren,om ce examineeren , ofde ordres enprsecautien,

in faec jegenwoordige TraiStaat vervat , zullen gevolgt en naagekomen
zyn: En om ook na redelykheid daar in te doen voorzien, zal het zelve

ten langden binnen den tyd van drie Maanden gefchieden , en des niette-

genflaande en zullen noch voor het eerlle Vonnis, noch na het zelve
, ge-

duurende de revifie, de Goederen en EfFeélen die gereclameert zullen wee-
zen, niet mogen worden verkoft noch ontlaaden, als met confent van de
geïnterefleerde Partye, tot voorkominge van het verderf der voorfchreeve
Koopmanfchappen,

XXXII.

Als 'er Proces in de eerfle of tweede inflantie zal zyn ontftaan tufTchen

die Pryzen in Zee hebben gemaakt, en de GeïnterefTeerden in dezelve,
en dat de gemelde Geïnterefleerden een favorabel Vonnis of Ge\vysde zul-

len komen te obtineeren, zoo zal het voorfcheeve Vonnis of Gewysde
zyne executie hebben onder cautie, niettegenflaande de appellatie van die

geene, die de Prys heeft gemaakt, maar zulks niet ter contrarie; en het
geene in dit, en in de voorgaande Artikelen is gezeid, om goed en korc
regt te doen hebben aan de ünderdaanen van de Vereenigde Provinciën,
over de Pryzen, by de Onderdaanen van zyne Majefteit in Zee genoomen;
zal ook zoo verftaan en gepraftifeerd, worden by de Heeren Staacen-Gene-
raal ten reguarde van, de Pryzen, door haare Onderdaanen genoomen van
zyne Majefteit.

XXXIII.

De Onderdaanen der gemelde Heeren Staaren -Generaal zullen geene
Commilfiën vermogen te neemen tot particuliere uitruftingen ten Oorlo»
of Brieven van Reprefalie van Princen en Staaten , die zyner Majeftefts
Vyanden zouden konnen worden, nochte zyne Onderdaanen , uit krachte
van zommige Commiffiën of Brieven van Reprefalie , eenigerrriaate verhin-
deren of befchaadigen , noch ook met dezelven ten Vrybuite gaan, by
poene van vervolgt en geftraft te worden als Piraten,- het geene insgelyks
van de zyde der Onderdaanen zyner Majefteit, ten reguarde van de On-
derdaanen der Geünieerde Provinciën, zal worden onderhouden; en zullen
ten dien einde, zoo dikwils en zoo meenigmaal als het van de eene of de
de andere zyde zal weezen verzogt, in de Landen onder het gebied van
zyne Majefteit of in de Geünieerde Provinciën

, gepubliceert en ver-

nieuwt wordert Placaaten, zeer expres en precifelyk verbiedende, dat nie-
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mand in eenigerlei maniere zig zal raoogen bedienen van zoodaanige Com-
miffièn of Brieven van Reprefalien, by poene hier vooren verhaald, die

jRrherpelyk tegens de Overtreeders zal worden geëxécuteert, booven de
volle vergoeditige , daar toe zy gehouden zullen zyn aan die geenen aaa

devvelk zy eenige fchaade veroorzaak: hebben. En zullen mede hier na-

maals door geen van de Geallieerden , in prejudicie van des anders Oa-
derJaanen, Brieven van RcprefaÜie gegeeven mogen worden , ten zy al-

leenlyk in cas van openbaare weigeringe van Jufticie, v/elke weigeringe

niet voor beweezen zal konnen aangenomen worden, zoo de Requefle van-

dtn Verzoeker der voorfclireeve Reprefalien niet en is gecommuniceerc
aan den Miniiler, die, van wegens den Staat tegens welkers Onderdaanen
dezelve zullen weezen verzogt, aldaar ter plaatfe zal weezen, teneinde

dat hy binnen den tyd van vier Maanden , of eerder, indien het doene-

Ts , zig van het contrarie van dien raag informeeren,. of verzorgen het hCt

hoorlyk accompliflement van Juftitie. ':

XXXIV.

Koomende te gebeuren, dat dè Oorlog- of Koopvaardy-Schepen door

tempeeft of ander ongeval komen te Scranden op de Kuflen van den eenea

of den anderen Geallieerde, zoo zullen de voorfchreeve Schepen , haare

Toeftel , Goederen en Koopmanfchappen , zelfs het provenu der geborge

JEffeden, en welke verkoft zouden zyn geweeft, om daar v-an het bederf

voor te komen, en-generaalyk al het geene geborgen zal weezen, zal wor-

den gereftitueert zonder forme van Proces , mits dezelve binnen Jaar ea

dag gereclameert wardende , door de Eigenaars , of van haar lafl: en vol-

magt hebbende, betaalende alleenlyk de redelyke onkoften, en het geene

door de voorgemelde Geallieerden voor bergloon zal worden beraamd
j

zonder dat, onder voorwendzel der pretenfe Regten van eenige particit

liere Heeren of Inwoonders van eenige Plaatfen van des eens of des anders

Gebied, iets wyders van de gemelde Schepen zal moogen worden inge-

houden; en by contraventie van dit Artikel, zoo belooven zyne Majefteit

en de Staaten-Generaal , door haare authoriteit, met 'er daad ten ilreng-

ften te doen ftraffen haare Onderdaanen die fchuidig zulJen bevonden wor-^

dentezyn aan de onmenfchelykheden , die zomwyien in dierg^lyke res*

eontres toe haar groot leedweezen zyn. begaan.

X, XXV,

ZyneMajefteit en de gemelde Heeren- Staaten^-Generaal-, zullen in' gee-

ne Landen, onder haare gehoorzaamheid » eenige Zee-rovers en Zee-ftro-

pers- ontfangen , noch gedoogen dat haare Onderdaanen dezelve ontvan-

gen , wieze ook zouden moogen weezen , maar zullen dezelve doen vec-

volgen., ibaffen en haare;Havens doen ruimen , en zullen , zoo de. geroofde

Schepen
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Schepen als de genoome Goederen , door de voorfchreeve Zee-rovers en

Scroopers, die in weezen gevonden worden, daadeiyk en zonder forme

van Proces vry v/erden gereftitueerc aan de Eigenaars die dezelve zullen

reclameeren.

XXXVI.

Zyne Majefteit en de gemelde Heeren Staaten-Generaal zullen niet toe-

featen, dat eenig Schip van Oorlog of eenig ander, geëquipeerc by Com-
miffie en voor den dienft van eenig Prins , Republik of Stad , hoe het

ook zoude mogen weezen eenige Pryze op des een of des anders Onder-
daanen zal neeraen in de Havens, Reeën of eenige Rivieren, die haar

toebehooren, en by aldien dat zulks gebeurt, zoo zal zyne Majeil:eit , en

de gemelde Heeren Staacen-Generaal haare authoriteit en magt gebruiken,

om de reflicutie daar van en behoorlyke vergoedinge te doen.

XXXVII.

De Onderdaanen van de gemelde Heeren Staaten- Generaafzullen voot
Aubains in Vrankryk niet gehouden worden, en zullen mitsdien excnipt

zyn van het Recht van Aubaine , zulks zy vermogen zullen te difponeeren

van haare Goederen by Teftamente, Gifte als anderfints, en haare Erfge-

naamen Onderdaanen zynde van gemelde Heeren Staaten , in Vrankryk of
elders wonende, zullen haare Erlfenifle zelfs a^ intejlato , vermogen na
haar te neemen , het zy in Perfoon , het zy door hunne Procureurs of
Mandatariffen , fchoon zy geen Brieven van Neutralifatie hebben verkree-

gen , zonder dat het effeSt van zoodanige .vergunninge haar kan worden
betwift, onder pretext van eenig recht of voorrecht van Provinciën, Ste-

den of particuliere Perfoonen; en zoo de Erfgenaamen aan dewelke de

Erffeniflen zullen vervallen zyn, Minderjaarig mochten weezen, zullen

derzelver Voogden of Curateuj-sby den Rechter der woonplaats van de
voorfchreeve Minderjaarigen aangefteld,de Goederen denzelven by fucces-

fie opgekoomen , mogen regeeren , beftieren en adminiflreeren , en gene-

raalyk omtrent de gemelde fucceffiëen en Goederen alle de rechten enTune-

tien oeffenen , die aan Voogden en Curateursj, na difpofitie der Wetten

,

toekoomen ; in dien- verftande nochtans , dat die difpofitie geen plaats^ zal

mogen hebben , als in gevalle de Teftateur geen Voogden of Curateurs by
Teftament, Codicil of eenig ander Inftrument mochte hebben aangefteld

;

iiisgelyks zullen de gemelde Onderdaanen , zonder de voorfchreeve Brie-

ven van Naturalifatie noodig te hebben , in alle vryigheid haar vermoo-

gen ter needer te zetten in alle de Steden van het Ryk , om haar Koop-
handel en Traficq te doen, zonder nochtans daar door te konnen verkry-

gen eenige rechten van Burgerfchap, ten waaredat zy van zyne Majefteit

hadden bekoomen Brieven van Naturalifatie in goede forme: en zy zul-

len generaalyk in alles en overal zoo favorabel getradteert worden als de

eigene en aatuurlyke Onderdaanen van zyne Majefteit, inzonderheid ten

B b b b b 3 opzichte.



750 TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
opzichte der taxen die op de Vreemdelingen zouden mogen worden ge-

leid, onder welke zy niet zullen konnen worden begreepen, en recipro-

quelyk zal den inhoud van dit jegenwoordig Artikel ten reguarde van de

Onderdaanen van zyne Majefteit, in de Landen onder het Gebied van de

gemelde Heeren Staaten geobferveerd worden.

X X X V I I L

De Onderdaanen en Ingezetenen van de eene en de andere zyde, zullen

overal in de Landen onder de gehoorzaamheid van den gemelden Heer
Koning en de gemelde Heeren Staaten-Generaal, zig konnen bedienen van

20odaanige Advocaaten , Procureurs , Notariffen of Solliciteurs als haar goed-

dunken zal, weiketen dien einde daar toe ook door de Ordinaris Rechters,

des noods, daar toe verzogt zynde, zullen werden gecommitteert ; het zai

.ook de voorfchreeve Onderdaanen en Ingezetenen geoorloftzyn, terPlaatfe

daarze woonen , haare Boeken van Koopmanfchappen en Correfpondentie

te houden in zoodaanige Taaie als het haar zal welgevallen , zonder datze

ter zaake van dien moejelyk gevallen of achterhaald zuUen mogen worden.

XXXIX.

Zyne Majefleit en de gemelde Heeren Scaaten-Generaal zullen ten allen

tyden in des eens en des anders Landen vermogen te doen maaken en be-

vragten zoodaanig aantal van Oorlog- en Koopvaardy-Schepen als het haar

goeddunken zal, gelyk ook te koopen zoodaanige quantiteit van Ammu-
nitie van Oorloge als ze noodig zullen hebben, en zullen door haare autho-

riteit te wege brengen , dat de gemelde koop van Schepen en den inkoop

van Ammunitie van Oorlog ter goeder trouwe en voor een redelyken Prys

gefchiede , zonder dat zyne Majefleit nochte de gemelde Heeren Staaten-

Generaal het zelve zullen vermogen toe te ftaan aan des een of des anders

Vyanden , by aldien dezelve Vyanden Attaquantcn of Aggreffeurs waaren.

X L.

In het toekoomende zullen geen Confuls van de eene noch van de ande-

re zyde geadmitteerd worden , en zoo dienftig geoordeeld word Refiden-

ten , Agenten , Commiffariffen of andere te zenden , zullen die haar met
'er wooninge nergens mogen nederzetten , als in de Plaatfen daar het Hof
•ordinaris relldeert.

X L I.

Indien het mochte gebeuren , dat eenige inobfervantien of contraven-
tien, door inadvertentie of anderfins, tegens dit jegenswoordige Tr:i6laat

van de zyde van zyne Majefleit, of van de gemelde Heeren Staaten-Ge-
neraal, en derzelver Succeffcurs quaamen voor te vallen, zoo zal echter

het
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het Traftaat biyven in zyn vigeur en volle kracht, zonder dat meo daar-

om zal komen tot een ruptuure of verbreekinge van de confcederatie,

vriendfchap en goede correfpondentie , maar men zal de voorfz. contra-

vencie promptelyk repareeren , en indien die door de fauten van eenige

particuliere Onderdaanen mogten komen te ontdaan , zoo zullen dczelven

alleen daar over geftraft en gecorrigeert worden.

X L I r.

En om in het toekomende beter te verzekeren- de Commercie en de
Vrien;ifchap tulTchen de Onderdaanen van den gemelden Heer Koning, en
van de gemelde Heeren Scaaten-Generaal , is men verdragen, dat indien

hier na eenige interruptie van Vriendfchap of rupture tufichen de Kroon
van Vrankryk en de gemelde Heeren Staaten, mogte komen voor te val-

len, (het welke Godt verhoede) zoo zal akyd aan de Onderdaanen van de
een en de andere zyde gegeeven worden den tyd van negen Maanden na
de gemelde rupture , om hunne Goederen te verkoopen, zich met hunne
EfFe6len te retireeren, en dezelven te tranfporteeren waar het hun belie-

ven zal in alle vryheid, zonder dat men haar daar in eenig belet zal mo-
gen doen , ook zonder geduurende den tyd van de voorfz. negen Maanden
te mogen procedeeren tot eenige aanhouding van haare Effeéten, veel

min van haare Perlbonen.

X L 1 1 r.

Men zal van de eene en van de andere zyde, zoo veel mogelyk is, voor-

komen al het geene in eeniger manieren, diredelyk of indireólelyk , zou-

de kunnen verhinderinge bybrengen aan de executie van het tegenwoor-

dige Traclaat, en fpecialyk van het tweede Artikel, en men verbind zich

om zonder uitflel reparatie te geeven op de minfte klagten , die zich over
eenige contraventien zullen opdoen.

X L I V.

Alle de Artikelen in dit Traftaat vervat zullen worden geobferveert

,

niet tegenftaande alle Ordonnantien ter contrarie , en fpeciaal de Ordon-
nantie van de Marine des Jaars t68r , dewelke voor het overjge na haare

forme en inhoud zal worden nagekomen.

X L V.

De Koopmanfchappen van het Gewas, Fabriek en Commercie van des

een of des anders Staat, en zullen niets betaalen van den aanfl:aande eer-

ilen van February af aan te beginnen , voor het inkomen in het Ryk van

Vrankryk, noch ook in de Geweflen, Landen en Heerlchappyen, Ilaande

onder-
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onder de gehoorzaamheid der Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlan-

den, als de Rechten zoodanig als dezelve gereguleert zyn door het Tarif

waar over men geconvenieerc is , en het welke hier na zal worden gein-

.fereert.

X L V r.

Tet tegenwoordige Trailaat van Commercie, Navigatie, en Marine

en het Tarif, zullen duuren vyf-en- twintig Jaaren, aanvang nemende met

den dag van de tekeninge, en zullen de Racificatien daar van in behoorly-

ke forme gegeeven en uitgewifleld worden , van de eene en de andere zy-

de , binnen den tyd van drie weeken, te rekenen van den dag van de

tekeninge.

X L V I I.

Het tegenwoordige Traflaat zal worden gepubliceert
,

geverifieert en

s;eregifl:reerc in het Hof van het Parlement van Parys , en alle de andere

Parlementen van het Koningkryk van Vrankryk , en in de Kamer van

Rekeninge van Parys, zoo als ook van gelyken het voorfchreeve Trac-

taat van wegens de gemelde Hecren Scaaten- Generaal zal worden gepu-

bliceert, geverifieert en geregiftereert in alle de Hoven en andere Plaatfen

daar men gewoon is publicatien , verificacien en regiftracuure te doen.

Formiilkr van Paspoorten en Zce-Bricoen , dewelke pioeten

gegeeven worden door de Admiraliteit van Vrankryk,

aan de Schepen en Barquen die van daar zullen uitvaa-

ren, volgens het een-en-fivintigste Artikel van het tegen-

woordige Tralïaat.

. Hertog van Pentievre, Admi-

raal van Vrankryk, allen den geenen die deeze tegenswoordige Brieven

zullen leezen , Saku, doen te weten: Dat wy verlof en confent hebben

.gegeeven aan ...... . Schipper, voerende het Schip ge-

naamt ........ van de Stad , uit

de Haven van . groot Las-

ten, of daar omtrent, tegenwoordig in de Haven en Reede van . . .

. , . . , om te gaan naar gelaaden met

. , na dat zyn Schip zal zyn gevifiteert, zal hy

voor zyn vertrek Eed doen voorde Officieren van de Admiraliteit, dat het

Schip aan een of meer Onderdaanen van zyne Majefteit toebehoort, d*aar

van de Afle hier onder zal worden gefield, als ook, dat hy zal nakomen
en doen nakomen door die van zyn Equipage, de Ordonnantien en Re-

glementen op de Zeevaart , en zal ter Griffie laaten de Rolle
,
getekend en

geverifieert, inhoudende de naamen en toenaaraen van de Geboorte- en

Woon-
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Woon-Plaatfe van de Perfoonen van zyne Equipage , en van alle de gee-

uen die mede vaaren, die hy niet zal vermogen Scheep te neemen, zon-

der weeten en verlof van de Officieren van de Marine , en zal in ieder

Haven en Baay daar hy met zyn Schip zal inkomen , aan de Officieren en

Rechters van de Marine die verlof vertoonen, en haar getrouw rapport

doen van het geene geduurende zyne Reis zal zyn gedaan en gepaiteert,

en zal de Wimpels , Wapenen en Vlaggen van den Koning en van ons,

geduurende zyne Reize voeren. Des t'oirkonde hebben wy op deeze te-

genwoordige doen zetten ons Teken en Zegel van ons Wapen , en door

onzen Secretaris van de Marine doen ondertekenen te

den dag van zeventien

honderd ( Was getekend ) ........
Hertog van Pentievre

(Lager) .......
FormiiUev 'Dan de Ai}e vmi Eed,

WY van de Admiraliteit van . .

.... . certificeeren dat ...... . Schipper

van het Schip in het voorgaande Paspoort genoemt, heeft gedaan den Eed
daar inne vermeld. Gedaan te den dag

van ...... zeventien honderd -

Ander Formulier 'uan Brieven die gegeeven moeten worden

by de Steden en Zee-Havens van de Vereenige Nederlan-

den j aan de Schepen en Barquen die daar uit zullen loo-

pen 5 in gevolge van het voorjchreeve Artikel.

ALlerdoorluchtigfle, Doorluchtigfle , Doorluchtige, Grootmagtigfle,

Grootmagtige , Hoog en Wel- Gebooren , Wel -Edele, Erentfelle,

Achtbaare, Wyze, Voorzienige Heeren Keizeren , Koningen, Republi-

quen , Princen , Vorflen , Hertogen , Graaven , Baronnen , Heeren , Bur-

geraeefleren , Schepenen, Raaden , mitsgaders Rechteren , Officieren,

Jufticieren en Regenten aller goede Steden en Plaatfen, het zy Geeftelyke

of Waereldlyke, die deeze opene Brieven zullen zien of hooren leezen

,

doen wy Burgemeefteren en Regeerders der Stad weten,

dat Schipper van (voor ons com-
pareerende) by folemneelen Eede verkaart heeft, dat het Schip genaamt

groot omtrent Laften , het welke

hy altans voert , in de Geünieerde Provinciën t'huis hoort ; Zoo imarlyk

inoejie hem Godt Jlmachtig helpen. En want wy den voorfz. Schipper gaer-

Tie gevorderd zagen in zyne rechtvaerdige zaaken , zoo is ons verzoek aan

allen voornoemt , en ieder in het byzonder , daar de voornoemde Schip-

C c c c c ,per
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per met zyn Schip en ingelaade Goederen komen zal , dat dezelve gelie-

ven den voornoemden Schipper goedelyk te ontvangen , en behoorlyk te

TraSleeren, gedoogendc hem op zyne gewooniyke Tollen en Ongelden,

in het door- en voorby vaaren, Haven, Stroomen en Gebied te pafleeren,

vaaren en frequenteeren, omme zyne Negotie te doen daar en zoo hy te

raade vinden zal , het welke wy gaerne willen verfchuldigen. Des t'oir-

konde deezer Stede 2egel ter oorzaake tiier aan doen hangende , den . .

T A R I F,
Tiijfchen Vrankryk en de Republicq der Vereenigde Nsr^-

derlanden^ volgens het 'vyf-en-veertigste Artikel

'uan bet tegemvoord'ige Traólaat gearrejleert.

I.

DE Waaren en Koopmanfchappen zynde van het Gewas, de VifTcheryen

en de Fabricque van de Onderdaanen der Staaten • Generaal in de

tegenswoordige Conventie gefpecificeert , zullen de hier na uitgedrukte

Rechten betaalen op het inkomen over al in het Ryk en de Landen en

Plaatfen onder de gehoorfaamlieid van den Koning , van den eerflen dag

van February aanftaande te beginnen.

Te Weten,

Baleinen gefneeden en bereid, zullen betaalen de honderd

ponden gewigts negen ponden ....
Baracannen , het ftuk van twee-en-twintig ellen , zal betaa-

len vyf ponden ......
Boter, Hollandfche, het honderd pond, zal betaalen twaalf

jfluivers .......
Buffclfs-Leer, Elands- en Harten-leer, bereid als Buffels , en

Coldersen Cokines van Buffels, het honderd pond gewigts,

zal betaalen zes-en-twintig ponden ....
Gamelotten, gewatert en half zyde, en alle andere foorten,

het ftuk van twintig ellen, zal betaalen acht ponden - -

Wit Wafch, het honderd ponden gewigts, zal betaalen elf

ponden ......
Getaande OiTen-huiden van allerlei foorten , het douzyn zal

betaalen veertien ponden

Getaande Koeyen-huiden , het douzyn , zal betaalen feven

ponden - . . . - .

Hollandfche Lakenen van allerlei foorten en couleuren

,

het

fe
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het fluk van vyf- en -twintig ellen, zal betaalen vyf-en-

vyftig ponden - - . . . .

En de Stuklcen van meerder of minder lengte naar propor-

tie - - - - . .

Walvifchbaarden , het honderd (tuks , zoo groot als klein door
malkanderen , wegende drie honderd ponden gewigts of
daar omtrent , zullen betaalen twintig ponden

Blik, het Vat van vier honderd en vyftig dubbelde Bladeren,

zal betaalen twintig ponden - . - - .

Het Vat enkelde Bladeren zal betaalen tien ponden - -

Hollandfche Kaas van allerhande fourcen , de honderd pon-
den gewigts, zullen betaalen een pond tien ftuivers - -

Traan, en Spek van Walvii'ch, en van andere Viflchen, de
Ton wegende vyf honderd en twintig ponden gewigts

,

zal betaalen zeven ponden tien duivers

Abberdcian of gezouteCabillauw, de Ton wegende drie hon-
derd ponden gewigts , zal betaalen vyf ponden

En de Tonnen wegende meerder of minder, zullen betaalen

naar proportie.

Maquereel of Prikken , het Lafl; van twaalf Tonnen , zal

betaalen twaalf ponden .....
Schryfpennen , het honderd ponden gewigts, zullen betaa-

len vier ponden .....
Tabakspypen, het gros van twaalf douzynen, zal betaalen

vyffluivers - - ....
Porcelainen , nagemaakt, of Hollandfch Aardewerk, het

honderd pond gewigts , zal betaalen tien ponden
Linten van Gaaren, de hondtird ponden gewigts, zullen be-

taalen acht ponden ......
Ratynen, gedrapeerc of bereid op de maniere van Lakenen,

van vyf vierendeelen , of vier di-rdendeelen breedte, het

ftuk van vyf-en-twintig ellen, zal betaalen vyf-en vyftig

ponden ......
En de Stukken van meer of minder langte naar proportie.

Ratynen gedrapeert, van twee derdendeelen breedte, het

ftuk van vyf-en-twintig ellen, zal betaalen zeven-en twin-

tig ponderutien ftuivers - ...
Ratynen gefrifeert, van vyf vierdendeelen, of vier derden-

deelen breedte, het fluk van vyf-en-twintig ellen lengte,

zal betaalen twee-en-veertig ponden - ...
Ratynen gefrifeert van twee derde breedte, het fluk van vyf-

en-twintig ellen lengte, zal betaalen een-en-twintig pon-
den ......

C c c c c 2 Var-
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IV.

Alle de andzre Waaren en Koopmanfchappen van het Gewas, de Vk-
fcheryen en de Fabriquen van de önderdaanen der Staaten - Genenial

, ge-

lyk ook alle Waaren van haare Commercie, dewelke niet uitgedrukt zyn

in de tegenwoordige Conventie, nochte in het Tarif van den 18 Jpril

i66j , nochte in de poflerieure Declaratien en Arreften , zullen betaalen

op het inkomen en op het uitgaan der Rechten vervat in den Tarif van

den 18 Sep'.ember 1664, overal daar dezelve cours heeft, en in de andere

Provinciën van het Ryk, de Rechten geordonneerd by de verfcheide Ta-
riffen die aldaar worden geëxecuteert , welke Rechten in het toekomende

niet konnen verhoogt worden.

V.

De Waaren en Koopmanfchappen waar van de Rechten op het uitgaan

en inkomen niet zyn gefixeert, door de Tariffen van de Jaaren 16Ó4. en

1667, nochte door de Ediften., Declaratien en Arreften aan dezelve pos-

terieur zynde, nochte door deeze Conventie, zullen betaalen vyf ten hon-

derd op het uitgaan, en vyf of tien ten honderd op het inkomen, vol-

gens de twee laatfle Artikelen geftelt achter de Lyfte van inkomende en
uitgaande Rechten, die compofeeren den Tarif van den Jaare 16Ó4, in

de Plaatfen daar die cours heeft, en in de andere Provinciën van het Ryk
volgens het gene geflatueert is , by de verfcheide Tariffen aldaar geëxecu--

teert wordende,

V I.

De Ediften, Declaratien en Arreften, waar by aangeweezen worden
de Havens en Comptoiren , door en langs dewelke zeekere zoorten van
Waaren en Koopmanfchappen mogen komen in het Ryk , en in de Lan-
den en Plaatfen onder des Konings gehoorzaamheid ftaande, met uitHui-

tinge van alle andere Plaatfen en Toegangen; gelyk ook de Edicten,.De-
claratien en Arreften, verbiedende den invoer in alle Landen van des Ko-
nings Gebied, van zeekere zoorten van Waaren en Koopmanfchappen,
en die, dewelken den uitvoer van eenige andere zoorten verbieden, zul-

len geëxecuteert worden , na haar forme en inhoud,

V I L

Het zal aan de Commifen van de Pachten vryftaan de Koopmanfhap-
pen die de betaalinge der Rechten fubjeft zyn , in te houden , op de efta-

raatie der waarde der gemelde Koopmanfchappen , mits betaalende hec

montant der eftimatie die daar van by de aangeevinge gedaan zal zyn, be*

neffens een zesde daarenboven ; en zy zullen genoegen moeten neemen met
de eftimatie die daar van zal zyn gedaan , ingevalle zy zig niet bedienen
willea van de faculteit die hun by dit Artikel gegeeven is-, zonder de Koop-

Ccc^c 3 man-t
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manfchappen te mogen inhouden, onder wat pretext het zoude mogen

weezen; maar zy zullen gehouden weezen dezelve te expedieeren acht of

ten langfhen veertien dagen na hunne aankomfte aan de Douane, en de

Manufaftuuren van de Fabrik der Onderdaanen van de 6'taaten - Generaal

eens gevifiteert, geplombeert, en op hunnen invoer in f^ranhyk behoorlyk

geè'xpedieert zynde geweeft, zullen geen andere vifitatien meer fubject

weezen, als wanneer g^koomen zullen zyn ter pkiatfe van baare deflinatie.

VIII.

De Stoffen der Fabriquen van de Onderdaanen der Staaten-Generaal zul-

kn in Frankryk mogen inkomen , hoewelze na de Reglementen van f^rank-

ryk niet mochten gefabriceert zyn , mits dezelve geteikent weezende con-

form aan de gemelde Reglementen.

I X.

De Onderdaanen der Staaten-Generaal zullen vry weezen van het betaa-

Jen van de vier fluivers per pond, waar van de invorderinge gecontinueert

geweeft is by de Declaratie van den 7 January 1738.

X.

Het inkoomen van den groenen Abberdaan van de HoUandfche Vis-

fcherye, of fchoon dezelve niet gezouten mochte weezen met Zout van

Brouage, zal continueeren in Frankryk vry te blyven, en zal met de ge-

- melde Abberdaan in het vi(ueerert:van het Zout gehandeld worden als voor

deezen.

X I.

Insgelyks zyn de gemelde Heeren Plenipotentiarifll^n overeengekomen,

dat van de Waaren en Koopmanfchappen , zynde van de GewaÏÏln en

Fabrique van Frankryk en van de Landen en Plaatfen gehoorende onderdes

Konings Gebied hier na genoemd, niet meer zal worden betaald , vanden
eerflen dach van aanftaande February te beginneU , op het inkoomen in

de Landen , Plaatfen en Heerlj^kheeden onder het Gebied van de Staaten-

Generaal der Fereenigde Nederlanden gehoorende, als de Rechten hier na ver-

meld-

Te Weeten,

Hammen de honderd ponden gewichts, zullen betaalen eene

gulde twaalf ftuivers. ... ...
Melaffe of Syroop van Suiker, de honderd ponden gewichts

,

^al betaalen eene gulde. - - - ...
Cidre

gl-
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X V I.

Ten oirkonde deezes hebben wy voornoemde Plenipotentiariflen van

zyne Majefleit den Allerchriftelyken Koning, en van haar 'Hoog - Mog.
de Heeren Scaacen - Generaal , uit krachte van onze refpeélive Volmach-

ten, in derzelver naamen, deeze met Onze gewoone Handtekeningen on-

dertekent, en daar op de Cachetten onzer Wapenen doen drukken. Ge-

daan te Verfailks den een-en-twintigften December zeventien honderd ne-

gen-en-dertig.

Getekend,

(L. S. ) Amelot. (L. S.) A. van Hoey.

ARTIKEL XXn.TRACTAAT
Van Vretde en Commercie , Gefloten en geteekent tujjchen den

zeer Hooge^ Magtige en Edele Prince MuleyAbdala, Ben-
Muleylsmacl, Ben-Muley Cherif, Ben-Muley Aly, ^c.
Keizer van de Ryken der Marocken , Fez , Mequinez , Suz
£n Algarven, Prince van Tafilete ^Heere vanGuinea, ^c.
^c. en de zeer Hooge en Mogende Heeren Staaten Gene-

raal der Vereenigde Nederlanden : door den voortreffeljken

Heeere Alcayde Mahomet Lucas, Gouverneur en Capitein

Generaal van Tetuan en deszelfs Bijtriden , van weegens

en geiiiunieert met Pleinpouvoir van zyne Keizerlyke Maje-

Jleit ter eenre ^ en de Heeren Don Frangifco en Don Louis

Butler, gev'olmagtigde Minijlers van haar Hoog Mogende

ter andere zyde.

L

IS geconcludeert en beflooten, dat in het toekoomende tuflchen iyne

M2L]dt Muky Abdah , Keizer der Marocken, Koning van Fez, Tafi-

lete, Algarve en Africa, &c. ter eenre, en de zeer Hooge en Magtige

Heere Staaten Generaal der l'ereenigde Nederlanden ter andere zyde

,

•zal zyn een goede, vafte en beftendige Vreede, die zyn aanvang nee-

men zal met den dag dat het tegenwoordige Traéïaat van weegens den

gemelden Hooge en Magtigcn Keizer, zoo ook van weegens de opgemel-

de Heeren Staaten Generaal zal weezen onderteekent , als wanneer, en

dus van den dag af aan dat dit Traflaat zal weezen onderteekent, ter een

re en andere zyde ceffeeren zullen alle aftens van hofliliteit , en zoo als

dan ook van die zelfde dag a-f aan in eeuwige vergeetenheid zullen worden

gefleit , alle de beJeedigingen en fchaaden ter eenre en andere zyde ge-

leeden
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leeden : En zullen de Inwoonders en Onderhoorigen van beide de Na-
tien , de eene de andere réciproque vriendfchap bewyzen : Welke vriend-,

fchap altoos duurende weezen zal. Wordende door deeze tegenwoordige
gerenoveert en geconfirmeert den geheelen inhoud van liet Tradaat van
den Haag, tufTchen den overleede Keizer Muky Isviaël en de opgemel-

de Heeren Staaren Generaal in dato 3 December 1684, en van de Hegira

10, van Ramadan 1095, voor zoo verre het zelve aan den inhoude dee-

zer niet bevonden zal werden te contrarieeren.

I I.

De Schepen of andere Vaartuigen van de zeer Hooge en Mogende
Heeren Staaten Generaal of van derzelvcr Onderdanen en Onderhoori-
gen , zoo Chriftenen als Jooden, zullen ten allen tyde een vrye en onbe-

lemmerde ingang hebben in alle de Baayen en Havenen van opgemelde
zyne Majelleit of in andere Plaatfen van zyne voorfchreeve Ryken , zoo
om aldaar ten anker te blyven leggen geduurende de tyd die zy zullen

goedvinden, als om met alle vryheid te mogen koopen en verkoopen,
onder betaalinge van de ordinaire Regten van de Douanes van de Koop-
manfchappen die verkogt zullen werden , zonder meer, onder wat naam,
titul of pretext zulks ook zoude mogen weezen; dan ten aanfien van de

Waaren die niet verkogt zullen konnen werden , zullen dezelve weeder
aan boord gebragt, en met alle vryheid ingelaaden worden, zonder eeni-

ge Regten of Impofitien daar voor te betaalen, zoo als dezelve Schepen
dan ook na goevinden zonder eenige ophoudinge of nadeel zullen mogen
vertrekken. Niet minder zal geen Kapitein genoodzaakt worden grooter

geJeelce van zyne Laadinge aan Land te brengen dan hy goedvinden zal,

en zal vryelyk mogen vertrekken mee de Waaren die hy aan boord zal

hebben gehouden , zonder iets daar voor te betaalen. En ten opfigte van
de contrabande Goederen , alsBuskruyt, Swavel, Planken, en alle ande-

re foorten van Hout tot de Scheepbouw dienende, Touwwerk, Pek,
Teer, Snaphaanen en alle andere Oorlogsmateriaalen, daar van zullen de
Onderdaanen der gemelde Fereenigde Nederlanden niet gehouden zya
eenige Regten aan hooggeniclde zyne Majefleit te betaalen.

III.

In gevalle het koome te gebeuren dat eenige Scheepen of Vaartuigen
van zyne Majefleit of van de Fereenigde Nederlanden quamen te verval-

len in eenige Baayen of Havenen van zyne Majelleit of van die der

Verecnigde Nederlanden , het zy deztlve daar toe genoodfaakt waa-
ren geworden door Vyanden , tempeeflen op Zee of andere toevallen

,

zullen dezelve bevryd zyn van het betaalen van Ankergeld, of van het

geeven van Buskruyt of andere diergelyke zaaken onder de benaaminge
van Havenregten of andere Impofitien , zoo by het inkoomen als by het -

D d d d d ver-
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vertrekken uit de voorfchreve Havenen , en ook zonder aan de dezelve

eenige verhinderinge of raoeyelykheid toe te brengen.

I V.

, De Scheepen of Vaartuigen , zoo van hooggemelde zyne Majefteit of

van deszelfs Onderdaanen , als die van opgemelde Heeren Staaten Gene-
raal, of van eenige der zclver Onderdaanen, zullen de Zee bevaaren en

Negotieeren , zonder van de eene nog van de andere zyde gevifiteert, op-

gehouden nog gemolefleert te mogen worden.

Insgeiyks zullen alle Perfoonen of PafTagiers , van wat Land of Natie die

ook zouden mogen weezen , die zich met haare Penningen , Goederen

,

Koopmanfchappen en Meubilen in eenige der voorfchreeve Schepen zul-

len bevinden, volkoome vryheid genieten, en zal niemand van de eene

of andere zyde gearrefleert, opgehouden, geplunderd, of in eeniger ma-

niere befchadigt mogen worden.

V.

De Oorlogfchepen of andere Vaartuigen van opgemelde zyne Majefleit

of van deszelfs Onderdaanen, in volle Zee, en buiten de Plaatfen depen-

deerende van haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten Generaal, ontmoetende

eenig Koopvaardyfchip of andere Schepen van opgemelde Heeren Staaten

Generaal , zullen aan boord van dezelve Schepen der Fereenigde Nederlan-

den mogen zenden haare Sloep alleenlyk met twee Man , behalven de

Roeyers, en zal ook niet meerder Volk op eenig Koopvaardy- of ander

Schip moogen koomen, zonder permiffie van den Kapitein of Schipper,

dewelke haar behoorlyk Pasport, volgens het Formulier aan het einde dee-

zer geinfereert, vertoont hebbende, zal de voorfchreeve Sloep gehouden

zyn aanftonds af te houden, en het Koopvaardyfchip zyne Reize kunnen

vervolgen zonder fchade nog moeyelykheid. En reciproquelyk wanneer

eenig Schip of ander Vaartuig van hooggemelde zyne Majefteit en den

Capitein van een der voorfchreeve Scheepen vertoont hebbende een be-

hoorlyk Pasport, geteekent door ordre van hooggemelde zyne Majefteit,

en te gelyk een Certificaat van den Conful van hooggemelde Heeren
Staaten Generaal, die in der tyd tot Salé of andere Plaats zal refideeren,

of, by overlyden of abfentie van den Conful
,
geteekent door het grootfte

gedeelte van de Commercianten der Fereenigde Nederlanden, tot Salé of

andere Plaats refideerende, zal het voorfchreve Schip of Vaartuig zyne

Reize vryelyk mogen vervolgen.

V L

Geen Capitein of andere Perfoon van eenig Schip ofVaartuig van hoog-

gemelde zyne Majefteit, zal uit eenig Schip, toebehoorende aan Onder-

daanen
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daanen van de Heeren Staaten Generaal , mogen ligten eenig Perfoon of
Perfoonen, wie dezelve ook zouden mogen zyn , om die na elders te

tranfporceeren , of omme aldaar te werden geëxamineert, onder wat pre-

text zulks ook zoude mogen weezen ; veel minder zal het aan hun geper-
mitteert zyn , te pynigen of eenig geweld te pleegen aan eenige Perfoo-

nen, van wat Natie of eonditie dezelve ook zouden mogen zyn, die zich
bevinden zullen aan boord van eenige Scheepen toebehoorende aan On-
derdaanen van haar Hoog-Mog. , onder wat pretext of ter wat oorzaake
zulks ook zoude mogen zyn.

VII.

In gevalle eenige Schepen of Vaartuigen van opgemelde haar Hoog-
Mog. de Heeren Staaten - Generaal , of eenige van derzelver Onderdaa-
nen of Onderhoorige, mogten koomen te flranden op de Kuilen van hoog-
gemelde zyne Majefbeit, zullende dezelve Schepen met alle derzelver toe-

behooren, Gereedfchappen , Goederen en Laadinge niet geconfisqueert,

nog de Equipage tot Slaaven gemaakt worden : Maar in tegendeel zullen

de Onderdaanen van hoogftgemelde zyne Majefteit verpligc zyn, alle mo-
gelyke middelen te gebruiken om het Volk en Laadinge te falveeren ; en
zullen de Goederen ter goeder trouwe en zonder eenige benadeelinge of
verminderinge worden overgegeeven aan den Kapitein of Gefaghebber,
of aan de Eigenaars , of aan de geenen die van hunnentweegen tot de
overneeminge der voorfchreeve Goederen zullen zyn geauthorifeert , al-

leenlyk betaalende den arbeid , volgens gewoonte, en zal aan het Volk dat
op zoodanigen geflrande Schip zal zyn geweefl , volkoome vryheid wer-
den gelaaten omme te gaan werwaarts het haar goeddunken zal , zonder
eenige moeyelykheid ter contrarie.

VIII.

Geene Onderdaanen van zyne Majefteit nog van de Heeren Staaten-Ge-
neraal zullen Commiffien mogen neemen van eenige andere Potentaaten of
Princen , omme met Scheepen hun toebehoorende , of wel met Scheepen
van andere , te infefteeren of eenig moleft te doen aan de refpeiSlive On-
derdaanen van hoogftgemelde zyne Majefteit en van de Heeren Staaten-
Generaal.

I X.

Geene Scheepen van hoogftgemelde zyne Majefteit, het zy groot of
kleine, zullen vermogen te kruifl'en of ter kaap vaaren ontrent de Reen,
Havenen , Steeden of Plaatfen gehoorende onder de Jurisdiétie van de
Hoog-Mog. Heeren Scaaten-Generaal.

D d d d d 2 X.



7<J4 TRACTAATEN VAN KOOPHANDEL
X.

Geene Vyanden van zyne Majcfteit nog van de lioog-Mog. Heeren

Staaten- Generaal zullen mogen opbrengen in de refpeilive Havenen van

hoogdgemelde zyne Majelleic nog van de Heeren Staacen-Generaal eeni-

ge Pryfen op der zelver refpeélive Onderdaanen gemaakt, nog derzelver

Goederen , Scheepen of Perlbonen aldaar mogen vernegocieeren of ver-

koopen. En in gevalle eenig Schip of Schepen van Oorlog of Kaapers van

Vyanden der Fereenigde Nederlanden zich mogcen bevinden in eenige

der Havenen van den Keizer derMarokken, op de eigenfte tyd dat eenige

Schepen van Onderdaanen der Vcrcenigde Nederlanden zich meede aldaar

bevinden mogten , zal het aan de zoodanige Schepen van Oorlog nog Kaa-

pers niet gepermitteert zyn eenige hofliliteiten tegens de Schepen van de

Vereenigde Nederlanden te pleegen , zoo als het insgelyks aan haar niet

gepermitteert zal zyn , uit de zoodanige Havenen te venrekken , dan

veertig uuren na de tyd dat de voorfchreeve Nederlanden Schepen vertrok-

ken zullen weezen.

XI.

In gevalle eenige Schepen van Oorlog van de IIoog-Mog. Heeren Staa-

ren-Generaal in de Havenen van zyne Majefleit met eenige Pryfen mog-
ten koomen , zullen zy dezelve met alle vryheid aldaar mogen verkoopen

,

pen, en na derzelvi^r goedvinden daar van mogen disponeeren, zonder

door iemand , wie het ook zoude mogen zyn , daar inne te mogen werden
gemolefleert ; ook zonder eenige nieuwe Regten , hoedanig genaamt,
niet te min betaalende de ordinaire Regten van de Goederen die verkogt

zouden mogen werden. Zoo als ook de Oorlogfchepen van deHoog-Mog.
Heeren Staaten-Generaal niet gehouden zullen zyn eenige Regten of Ga-

bellen te betaalen : maar zal het aan dezelve, en aan alle andere Onder-
daanen van den Staat, het zy Koopvaardye- of andere Schepen, vry-

flaan, wanneer zy eenige Vivres noodig zouden mogen hebben, dezelve

vryelyk prys courant te mogen koopen , zonder daar voor eenige Regten
te betaalen of remuneratie te doen.

XII.

Zoo haafl: als eenig Oorlogfchip van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Ge-

neraal in eenige der Havenen van zyne Majefteit zal zyn gekoomen, en
dat de Conful der Vereenigde Nederlanden of de Kapitein van het Schip

daar van kenniffë aan de Gouverneurs der voorfchreeve Plaatfen zal heb-

ben gegeev'en , zal zulks werden gepubliceert, ten einde een iegelyk op
zyne Slaaven hebbe te paffen. Dan in gevalle des nietcegenftaande eenige
Slaaven mogten koomen te echappceren of dat 'er fufpicie mogte zyn , dat

reeds een of meer geëchappeert mogten zyn, zullen de voornoemde Gou-
verneurs
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verneurs nogtans niet permitteren, dat ter dier zaake eenige infülentie

tegens den voornoemden Confiil of eenig ander Onderdadn der Fercenig-

de Nederlanden werde gepleegc ; maar zullen in tegendeel aan d^n Mees-

ter van zoodanigcn Slaaf of Shaven gclaften , dat hy dezelve met alle dis-

cretie te rug vraage en overneeme van den Kapitein of Commandant, by

wie zy zich zouden hebben gefalveert. £n in gevalle de Olïicier zulks

conftantelyk zal blyven negeeren , en dat men van het tegendeel geen

overtuigende kennilTe heeft , zal de Meetler of Meellers verpligc zyn

volkoomen geloof en credit aan het zeggen van zodanigen Officier te gee-

ven , zonder ter dier zaake den Conful of eenige andere der voorfchreeve

Onderdaanen in eeniger manieren te molefteeren. Dan zoo het des niet--

tegenftaande mogte confheeren, dat zoodanigen Officier de waarheid niet

hadde gezegt, zullen de voornoemde Gouverneurs aan den Conful in naa-

mevan zyne Majefteit verzoeken , daar over aan de Heeren Staaten-Gc-

neraal te ichry ven , ten einde aan de Meeilers van zoodanige geëchappeer-

de Slaaven aantlonds voidoeninge werde gegeeven.

XIII.

Van den dag af aan dat dit tegenwoordige Traftaat zal zyn onderte-

kent , zullen geene Slaaven van de Vereenigde Nederlanden, het zy Joo- /

den of Chriflenen , in geene der Ryken van zyne Majelteit worden ge-

maakt, onder wat pretext zulks ook zoude mogen weezen , dan indien eg-

ter eenige Onderdanen van dezelve Fereenigde Nederlanden tot Slaaven

gemaakt mogcen zyn, na den dag van het teekehen van dit Traélaat, zul-

len dezelve zonder eenig rantfoen in volle vryheid werden gellelt , omme
zonder eenige verhinderinge te konnen gaan werwaarts zy zullen goedvin-

den.

X I V.

Wanneer het quame te gebeuren dat eenige der Onderdanen van de

Hoog-Mog. Heeren Staaten-Generaal in eenige der Steden of Plaatfen van

hoogftgemelde zyne Majefleit koomen te overlyden, zullen deszelfs Goe-

deren of EfFeften door de Gouverneurs , Regters of andere Officieren van

wegens zyne IMajefteit niet mogen werden gearrefteert , zoo als ook nie-

mand van de voornoemde Gouverneurs of andere Officieren daar van

eenige infpeiSlie zullen mogen neemen of derhalven het geringfte onder-

zoek mogen doen; maar zullen de zoodanige Goederen en Effeéïen blyven

gereferveert voor den of die geenen die de Overleedene by zyn Tefta-

ment tot Erfgenaam of Erfgenaamen zal hebben geinftitueert , wanneer

de zoodanige zich koomt te bevinden ter Plaatfe daar de Overleedene

güftorven zal zyn. Dan in gevalle het quame te gebeuren, dat de Erfge-

naamen niet prefent moeten zyn, zal de Executeur van het Teftament,

door den Overleedene wettelyk daar toe aangeflelt, na het maaken van

£en behoorlyke Inventaris van alle de voorfz. Goederen en Effeften , de-

Ddddd 3
zelve
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zelve ter goeder trouwe onder zyne bewaaringe neemen, zonder eenige

belemmeringe, ten einde te bezorgen dat alles langs fecuure weegen in

handen van de wettige Erfgenaamen koome te geraaken. Dan in gevalle

eenige der voornoemde Onderdaanen mogten koomen te overjyden zonder

Teftament gemaakt te hebben , zal de Conful der Vereenigde Nederlanden ,

of by deszelfs abfentie de geenen die door het grootfle gedeelte van de

Coramercianteu der voorfchreeve Fereenigde Nederlanden daar toe zal zyn

geauthorifeert, alle de voorfchreeve Goederen en Effedlen onder een be-

hoorlyke Inventaris overneemen, omme die aan de Bloedvrienden en Erf-

genaamen van den Overleedencn te doen geworden.

X V.

De Commercianten der vooï^darQtve Vereenigde Nederlanden, zoo Chris-

tenen als Jooden , die zich in eenige der Steeden van zyne Majefleit zul-

len bevinden , zullen in geenerhaude manieren verpligt zyn eenige Waa-
ren tegens haar zin te koopen , maar zal het in tegendeel altoos aan haare

keufe ftaan , de zoodanige te koopen, die zy oordeelen zullen haar diens-

tig te zyn , ook zal het aan geen Alcayde , Gouverneur of Onderdaan

van den Keizer gepermitteert zyn gewaapender hand poffeflie te neemen

van eenige Goederen of Koopmanfchappen toebehoorende aan Onderdaa-

nen der Vereenigde Nederlanden , zonder alvoorens over de prys te zyn ge-

convenieert , of dat de Penningen daar vooren zyn betaald, of zoo als zy

mee eikanderen zullen zyn overeengekoomen , alles zonder eenig het

minfte geweld te pleegen. Niet minder zal geen Kapitein der Vereenigde

Nederlanden, nog Schipper, verpligt zyn eenige Goederen tegens zyne zin

in te laaden, omme die te tranfporteeren of over te voeren na eenige

Plaatfen werwaarts hy niet zoude begeeren te Zeilen; zoo als de Conful

der voorfchreeve Vereenigde Nederlanden nog ook de Onderdaanen van de-

zelve niet verpligt zullen zyn eenige fchulden te betaalen voor andere On-
derdaanen van dezelve Vereenigde Nederlanden , ten waare zy op een wetti-

ge wyze daar voor borge waaren gebleeven. Ook zullen geene Schepen

opgehouden nog gearrelleert mogen worden, onder wat pretext zulks

ook zoude mogen zyn ; gelyk ook geene Stuurlieden nog Bootsgezellen

van de voorfchreeve Schepen gelige zullen mogen werden , onder wat

voorwendfel zulks ook zoude mogen weezen. Niet minder zullen de Con-

fuls der Vereenigde Nederlanden noch derzelver Onderdaanen aanfpraakelyk

of refponfabel zyn vooreenige piraterie, diefftal of fraude, van wat na-

tuur die ook zoude mogen weezen , die gepleegt zouden kunnen worden

aan Goederen toebehoorende aan Onderdaanen van zyne Keizerlyke Maje-

Ileit, die in Hollandfche Schepen of andere Vaartuigen gelaaden zouden

mogen weezen, ten waare de voornoemde Confuls of Onderdaanen der

Vereenigde Nederlanden de voorfchreeve bevragtinge hadden verzeekert of

op een publicque wyze tot Borgen daar voor waaren gebleeven. Bly ven-

de de Conful alleenlyk verpligt, wanneer hy van het pleegen dier euvel-

daad
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daad zal zyn geinformeert, daar van aanftonds aan de Hoog- Mogende
Heeren Staaten-Generaal kennifle tegeeven, teneinde door haar Hoog-
Mog. voorzieningen werden gedaan , om te doen apprehendeeren den

Gapitein of Schipper en Equipagie van zoodanig Schip of Vaartuig aan

welkers boord diergelyke piraterie, diefftal of fraude mogce zyn gepleegt,

en behalven dezelve te doen ftraffen volgens de Wetten der f^neenigde

Nederlanden , ook voor zoo veel in hun is tragten te bezorgen dat de gee-

nen die befchaadigt zouden mogen zyn voldoeninge koomen te ge-

nieten.

XVI.

De Onderdaanen van haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-Generaal,

zoo Chriftenen als Jooden, zullen, in gevalle van Proceflln in de Ryken
van zyne Keizerlyke Majefleit, niet verpligt zyn zich te onderwerpen aan

eenige jurisdiftie dier Landen^ en zullen dus in gevalle van opgekoome-
ne queftien, zoo civile als crimineele, (alleen tuffchen die van de voor-

fchreeve Nederlandfche Natie J voor geen ander Regter gehouden zyn
te corapareeren , als alleen voor haaren Conful of voor die van de Natie

der voorfchreeve Fereenigde Nederlanden , de welke compleete authori-

teit zal hebben, om alle de difFerenten af te doen, zoo in het civile als

in het crimineele , en namentlyk in de gevallen van geweldige dood ,

quetfingen en andere deliften , daar inne zal geprocedeert worden volgens

de Inftru6lien en Ordres van haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-Ge-

neraal.

XVII.

In gevalle eenige Onderdaanen van de Hoog-Mog. Heeren Staaten-Ge-

neraal, zich in de Ryken van zyne Keizerlyke Majefleit bevindende, een

Moor quame te befchaadigen ofte quetfen, zal de zoodanige worden
geltraft op de eigenfte wyze en niet zwaarder dan een Moor zoude wor-

den gedaan , in gevalle hy diergelyke deliéten gepleegt zoude hebben.

Dan in gevalle van doodflag zal hy aileenlyk geoordeeld worden door zyne
Majefleit, zonder tufTchenkomfhe van eenig ander Regter, en zoo de
zoodanige mogte koomen te ontvlugten , zal de Conful nog geen andere

Onderdaanen van haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-Generaal ter dier

zaake geinquiëteert nog gemoiefleert mogen worden.

XVIII.

Het zal aan de Heeren Staaten-Generaal vry Haan een of meerder Con-
fuls te zenden in zoodanige Plaatfen onder het gezag van den Keizer der

Marocken gehoorende, ais hoogftdezelve dienflig zullen oordeelen te be-

hooren; welke Conful of Confuls zullen worden gehandeld met alle be-

hoorlykerefpeft, overeenkorafligmet derzelver Caradter 5 en zullen dezelve

Conful of Confuls in de Ryken van hoogftgemelde zyne Majefleit met alle

vryheid
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vryheid en zeekerheid woonen , zoo ten opzigte van derzelver Perfoonen

als van haare Goederen, en zullen zo wel dezelve Confuis als de andere

Onderdaanen der Fereenigde Nederlanden haare Taalsmiinnen en Maakelaars

mogen verkiezen ;
gelyk het aan dezelve ook zal vry ftaan zig op alle

Schepen te begeeven , zoo in de Havenen als op de geenen die op de

Rheën ten anker zouden mogen leggen, en zulks zoo meenigmaal als het

hun goeddunken zal , zoo als het aan hun insgelyks vry zal ftaan te Land

te mogen reizen. Boven dien zal het aan hun ook gepermicteert weezen en

vry ftaan haare Religie vryelyk te exerceeren ; zullende de Confuis de

Chriftelyke Gereformeerde Religie in haare Huifen publicq mogen doen

oeft'enen en exerceeren , zonder eenige vexatie of moleft, nog met woor-

den , nog met werken , door wie zulks ook zoude mogen gefchieden , en

zal voor het overige aan hun worden toegeftaan een eerlyke plaats ter be-

graavinge van hunne Dooden , tegens welke geen onbetaamelykheid noch

befpottinge gepleegt zal mogen worden.

XIX.

Insgelyks werd geconfenteert , dat niet alleen geduurende de tyd van

Vreede en Vriendfchap , maar ook in het geval van eenige inbreuk in de-

zelve , tuiïchen hoogftgemelde zyne Majefteit en de Hoog-Mog. Heeren
Staau n Generaal, de Conful en andere Onderdanen van hooggemelde

Heeren Staaten-Generaal in de Ryken van zyne Majefteit refideerende,

volkoomen vryheid zullen hebben, zoo wel in tyde van Oorlog als van

Vrede, zich na haare eigene of andere Landen te begeeven', met zooda-

nige Schepen van wat Natie die ook zouden mogen zyn, als zy zullen

koomen goed te vinden , zoo ook omme meede te mogen neemen haare

Meubilen , Familien en Domefticqaen , zonder dat hun daar inne eenige

fchaade of nadeel werde tocgebragt, en zal in zoodanigen gevalle aan hun

den tyd van zes Maanden werden vergunt, omme van alle haare zaaken te

konnen disponeeren, en vervolgens zich te begeeven ter Plaatfe daar zy

goed zullen vinden te bchooren.

X X.

Geene Onderdaanen van hooggemelde Heeren Staaten Generaal, het

zy jooden of Chriftenen , als PafTagier gaande of koomende met zyne Ba-

gagie uit of in eenige Haven, zal mogen werden gemolefteert, offchoon

zoodanigen Paflagier zich mogte bevinden op een Vyandelyk Schip van

hoogftgemelde zyne Majefteit, zoo als van gelyke geen PafTagier van zyne

Keizerlyke Majefteit, zich bevindende op een Vyandelyk Schip van haar

Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal , zal mogen werden gemolefteert

in zyn Perfoon of in zyne Goederen die hy in zoodanigen Sphip zoude

mogen hebben gelaaden.

XXI.
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In gevalle door inadvertencie, of op eenige andere wyze, eenige contra-

vencien aan die jegenwoordige Traftaac zouden mogen werden begaan

,

het zy van de zyde van hoogftgemelde zyne Majefteic of van de zyde
van de Heeren Scaaten-Generaa! , zal des niettegenllaande deeze Vreede in

zyne volle kragc blyven, zonder dat daar door eenige breuke aan deeze

Vreede en goede Correfpondentie zal worden toegebragt , maar zal de
geoffenfeerde Parcye op eene vriendelyke wyze een prompce reparatie van
zoodanige cont-ravencie verzoeken , en op geene andere wyze tot de Waa-
penen koomen , dan na de expiratie van zes Maanden dat hy zoodaanige
reparatie zal hebben verzogt, en geene voldoeninge daar op zal hebben
bekoomen. En in gevalle zoodaanige contraventie door particuliere On-
derdaanen zouden mogen zyn gepleegt, zullen dezelve zonder eenige disfi-

mulatie worden geftraft als Percurbateurs van de publicque ruft en Ver-
ftoorders van de Vreede. .

X X i I.

Dit Traélaat zal door den Keizer der Marocken worden geratificeert

immediaat, endoor de Heeren Scaaten-Generaal der Feremigde Nederlan-

den binnen een behoorlyke tyd na dat de diftantie van derzelver Dominien
zulks zal permitteeren. En werd verders verklaart, dat zonder af te wag-
ten het uitwilTelen der Ratificatien , egter de Vreede zyn aanvang zal

neemen met den dag van de onderteekening, zoo als dan ook van heeden
af voor altoos alle foorten van hoftiliteiten tufTchen de twee Natiën zul-

len koomen te cefleeren, overeenkoraltig het geftipuleerde in ditTraftaat.

X X I 1 I.

En ten einde geen van beide de Partyen eenige ignorantie mogen pre-

tendeeren, maar dat een iegelyk zich conformeere, voor zoo veel zyn
gedeelte aangaat, met den inhoude van dit jegenwoordige Traftaat, zal

den Keizer der iVIarocken het zelve na de onderteekening doen publicee-
ren door alle zyne Ryken en Dominien , en het zelve 'in de Arabifche
Taaie gefchreeven doen affigeeren op de Poorten der Plaatfen daar Zeeha-
venen zyn , en elders daar zulks noodig geoordeeld zal worden ; zullende

gelyke publicatie en afiixie van weegcns de Heeren Scaaten-Generaal wer-
den gedaan in de Landen onder hunne Heerfchappye gehoorende.

0V#
^'^w

E e e e e Formuïm
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Tormulier van bet Fasport het welk de Schepen gehoorendè

aan Onderdaanen van haar Hoog-Mog. de Heeren Staaten-

Generaal der Vereenigde Nederlanden zullen moeten heb-

ben y waar van in het vyfde Articul van dit Tradaat men-

tie is gemaakt.

BY de Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit der Vereenigde Nederlan-

_^^^ den: Laat paffeeren het Schip N. N. , Schipper N. N, met zyn

Paffagiers, Goederen en Koopmanfchappen , zonder eenig embarras, de-

tentie , arrefl nog molefl: , als zynde ons door goede getuigeniffe geblee-

ken , dat het voorfchreeve Schip is toebehoorende aan Onderdaanen der

Vereenigde Nederlanden.

Gegeeven onder onze teekening en Zeegel van de Admiraliteit in . .

Het voorfchreeve Pasport zal gefchreeven zyn op een Pergament , in

het boovenfte gedeelte de figuur hebbende van een Schip door midden

gefneederi , waar van de boovenfte gedeeltens zullen worden overgegee-

ven aan de Kapiteinen der Kaapers die uit Salé of andere Havenen zullen

loopen , omme by het ontmoeten van Schepen
,
gehoorendè aan Onder-

daanen van haar Hoog-Mog. , te konnen zien of dezelve in de Pasporten

paffen, en daar meede overeeenkoomen. En om alle fraudes te eviteeren,

en dat geene andere Natiën zich van de voorfchreeve Pasporten koomen

te bedienen , zullen haar Hoog-Mog. de Coupures van dezelve zoo dik-

wils mogen veranderen als zy dienflig oordeelen zullen te behooren , waar

van de Conful communicatie zal geeven, zoo ook van de tyd wanneer

zoodanige Pasporten haar begin zullen neemen. Dan gelyk het zoude kon-

nen gebeuren dat de Schepen van de Ooflindifche Compagnie ter oorzaa-

ke van de verafgeleegene reizen zich in tyds van zoodanige nieuwe Pas-

porten niet zoude konnen voorzien , en zyne Keizerlyke Majefleit en de

Heeren Staaten - Generaal wenfchende zoo veel doenlyk zy alle foorten

van disputen te eviteeren , zyn geconvenieert, dat, het zy de Pasporten

voor de andere Koopvaardyfcheepen worden vernieuwt dan niet , de

Schepen van de voorfchreeve Ooftindifche Compagnie altoos gekent en

gediffingueert zullen weezen door een groot Zeegel met de Waapenen

van de Staaten-Generaal , het welk op haar Paspoort gevonden zal wor-

den , welkers Hoofd insgelyks met het eigenfte Zegel ter rechter zyde

gezegeld zal weezen, en door den Conful van haar Hoog-Mog. aan de

Kapers van zyne Keizerlyke Majefteit feparaac worden overgegeeven ,• en

de voorfchreeve Zegels en Coupures conform bevonden wordende, het zy

deeze Paspoorten different zyn of niet aan die van de andere Koopvaardy-

Schepen , zal men nochtans de voorfchreeve Schepen van de Ooftindifche

Compagnie vryelyk laaten paffeeren ; wordende zodanigen Paspoort en

Zegel
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Zegel voor permament verklaart ter tyd toe zyne Keizerlyke Majefleit en

haar Hoog-Mogende eenfteramig anders zullen komen te disponeeren.

(L. S.)

Tetuan
November 21

1752-
Maan

Moharam
I4.m. I 166. (L. S.)

Uit krachte van zyne Keizer-

lyke Majefleit volle macht
aan my.

Mohamet Lucas.

Uit krachte van haar Hoog-
Mog. de Staaten - Generaals
volle macht aan ons.

Franfois Butler.

Lfwis Butler.

Achter de Copie in het Spaanfch , Jiond in het Engelfchy

De vorenilaande is een oprechte Copie van het Traólaat van
Vrede, geflooten en getekend by ons van vt^egens haar
Hoog-Mogende de Heeren Staaten - Generaal der Ver-
eenigde Nederlanden, met zyn Excellentie den Alcayde
Mohamet Lucas ^ wegens den Keizer van Marocko, Muley
Abdala y

gedateert'als boven, en by zyne Keizerlyke
Majefleit onder zyne Handtekening geratificeert tot Fez
den 28 dag der Maan Moharam 1 166, volgens de Hegira
correfpondeerende met den 4. December i'^pj van onze
Styl.

Was getekend.

Frangoh Butler.

Lewis Butler.

Eee ee % Tranjlaas
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• TranJJaat van de Brief van Muley Abdala , Keizer van
Marocko^ aan de -Hoog- Mog. Heeren StaaUn- Generaal",

gedateert te Fez deyi acht-eurtwintigsten dag van de Maan
Moharan 1166, overeetijleinmende met de Hegira , en naar
onze Jlyl deti 4. December 16^2.

Geloofd zy den eenen God, daar is geen andere God dan
Hy, en Alohamet is zyn Propheet, &c. &c.

Abdala , by der gratie God's , Keizer der Geloovigen

,

&c. &c.

Aan de Vergadering van de zeven Hoofden , Gouverneurs

van de zeven Machtige en Vereenigde Provinciën der

Nederlanden: Vrede en Goedgunfligheid.

WY hebben ontvangen Uwen Brief, welke Gy Ons gezonden hebt

door Uwe Minifters Fratifois en Louis Butler , en met het zelve het

Geld voor Uwe Onderdaanen , die in Onze handen gevangen zyn, naar

rato van vy f honderd harde Spaanfche Daalders voor ieder Gevangen;
gelyk mede dertig duizend dito Daalders, benev^ens een Dïamante Ring

en twee Metaale Stukken , welke het U behaagt heeft aan Ons tot pre-

fent te zenden ; alle het zelve hebben Wy ontvangen , en zeggen U daar

voor Onzen hertelyken dank,- en wat aangaat de Vrede, welke Gy ver-

zoekt dat tuffchen Ons vernieuwt word, op dezelve voet en wyze als de-

zelve beftaan heeft tuflchen U en Onzen Heer en Vader (die in den He-

mel is). Wy zyn gereed en ftemmen.met blydfchap daar in toe, en blyft

dit derhalven dus beflooteni

Vrede, &c. Cedateeert als boven.

Onder flond,

Het bovenfiaande is een Tranjldat

van den Brief van den Keizer

van Marocko , daar van het O-
rigineel door ons aan de Hoog-

Mog. Heeren Staaten-Generaal

is gezonden.

Was getekend,

Franfois Butler..

Louis Butler.

XL .HOOFD.
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XT. HOOF D S T U K.

Vervattende verfcheide Formulieren van Ccrte- Partyen

en Bf'teven van Bodemery y met een Police van Af-

fiirantie^ en eenïge korte Aanmerkingen over het

Groeten.

Een Certe • Party y als het Schip verfcheide Havens moet '

aandoen om te- lojjen en te herhiadcn.

DEEZE Certe-Party beraamd , vaftgefteld
, gemaakt te . , . tus-

fciien A. B. Eigenaar of Meefhcr van het goede ï^chip genaamd de
Lelie-Bloem van Londen, van de groote van 200 Ton, of daar ontrent, nu
ten Anker liggende in de Revier den Theems by Londen, aan den eenen
kanc, en aan den anderen C. D. Koopman te Londen, getuige dat de ge-
melde A. B. toegeflaan en bewilligd heeft het Schip te veriuuircn, en te

huur te geeven, en dat gemelde C. D. het gemelde Schip gehuurt heeft

voor eene Reize, met Gods hulpe met hetzelve ie doen, zoo als hier achter

uitgedrukt is.

Te weeten , dat gemelde A. B. voor hem zelven , zyne Executeurs, en
Adminiftrateurs, toeilaat, bewilligt, en accordeert met gemelden C. D.
zyne Executeurs en Adminiftrateurs, by deeze tegenwoordige dat het ge-
melde Schip , met den eerften goeden wind en weer die God zal geeven-,

kortft naa den 2ofl:en dag van . . . . naaftvolgende op gemelden
Datum , zal t'zeil gaan en vertrekken van en uit de voorgemelde Revier
den Theems , tot deszelfs yoorgenome Reize, en voor zyn vertrek zal ont-
vangen en inneemen alle zulke Goederea en Koopmanfchappen, welke het
voeglyk en veiliglyk kan ftouwen en voeren (boven en over zyn Viflua-

lie, Want, Zeil en Treil) gelyk de gemelde C. D. zyne Faéloors of Ge-
magtigden goed zullen vinden daar in te laaden : en met Gods hulpe, weer
en wind dienende, (het gevaar en prykel der Zee uitgezonderd) regelrecht

zal zeilen, en zich begeeven m-ix.Nantes in Bretagne, en daar loffen en ont-

laaden de gemelde Goederen en Koopmanfchappen, en daar desgelyks te

ontvangen en te herlaaden en in te. neemen aan en binnen zyn boord alle

zulke andere Goederen en Koopmanfchappen (als het voeglyk in zich kan
ftouwen en voeren als voorgemeld) en als gemelde C. D. zyne Faftoors of
Gemagtigden zullen ordonneei'en en goedvinden daar in te laaden.

En dan zal het gemelde Schip, met den eerften goeden wind en weer»
die God zal geeven, (de gevaaren en prykeisder Zee uitgezonderd) re^

E e e e e 3. g.e!recht
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gelrecht zeilen en zich begeeven naar het Eiland St. Michiel, binnen de
Heerfchappy des Konings van Portugal , en zal daar loffen en ondaaden de

gemelde Goederen, en daar weer laaden volgens de beflelling en ordre van
gemelden C. D. zyne Facloors of Gemagtigden zulke Goederen, Waaren
en Koopmanfchappen, als gemelde C. D. zyne Faftoors of Gemagtigden
i;ullen goedvinden daar in te laaden, niet te boven gaande de proportie

die 't gemelde Schip veiliglyk in zich kan flouwen, en voeren, ^\s voor-

gemeld: En dan zal het gemelde Schip, met den eerften goeden wind en

weer die God geeven zal (de gevaaren en prykels der Zee alleen uitgedoo-

ten ) zeilen , en zich begeeven naar het Eiland Tercera en Fyal in de Heer-

fchappy van en daar loflen en ontlaaden de gemelde Goederen

en Koopmanfchappen ; en zal daar herlaaden en wederinneemen aan en in

•2yn boord zulke Goederen als daar gemeenlyk gelaaden worden , volgens

de beflelling en ordre van gemelden C. D. zyne Faftoors of Gemagtigden,
en welke gemelde C. D. zyne Faftoors of Gemagtigden goed vinden we-

der te laaden of weder te doen laaden aan boord van het gemelde Schip,

en welke het voeglyk in zich kan Houwen , en voeren , over en boven zyne

Viftualie, Want, Zeil en Treil.

En het gemelde Schip, zoo gelaaden zytide in het Eiland van Tereera en

Fyal, als voorgemeld, weer en wind dienende ('t prykel en de gevaaren

der Zee uitgezonderd) zal met zyn gemelden lafl; wederkeeren en komen
aan het voorgemelde Eiland St. Michiel , en daar loflen en ontlaaden de

gemelde Goederen en Koopmanfchappen , en neemen en ontvangen daar

aan en binnen zyn boord zuike andere Goederen als gemelde Koopman,
zyne Fa£toors of Gemagtigden goed vinden en blieven te laaden aan en

binnen zyn boord en daar gewoonlyk gelaaden worden, en welke het ge-

melde Schip veiliglyk in zich Ican flouwen, en voeren, als voorgemeld.

En dan zal het gemelde Schip, met den eerflen goeden wind en weer,

die God naderhand zal geeven ( de prykels en gevaaren der Zee uitgezon-

derd) regelrecht zeilen en zich begeeven naar Dartmottth, Plymouih, of

het Eiland ÏVight , en 't gemelde Schip gekomen zynde aan eene der ge-

melde Plaatfen , zal de gemelde A. B. of de Perfoon die Meefter van 't ge-

melde Schip zal zyn in der tyd, van daar zenden uitdrukkelyk Bericht in

Gefchrift, om gegeeven en gelaaten te worden aan of voor gemelden C. D.

zyne Executeurs, Faftoors of Gemagtigden, aan of in de tegenwoordige

Woninge van gemelden C. D. flaande in by Algate te Londen'^

dat het gemelde Schip en Goederen behouden is aangekomen in eene van

de gezegde laatflgemelde Plaatfen ; en op de Plaats zyner aankomfte zal

het Schip vertoeven en wachten tien dagen naar antwoord en ordre, te rug

te zenden en te geeven door den gemelden C. D. zyne Executeurs, Ad-
miniftrateurs of Gemagtigden , ten einde het gemelde Schip zal zeilen en

zich begeeven naar Havre-de-Grace in Frankryk, of Amjlerdain in Holland.,

of de Haven van de Stad Londen; de koflen van het zenden van een Bode
om het voorgemelde Bericht te geeven betaald , en voldaan wordende
door den gemelden C D. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemag-
tigden. En
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En volgens dat Antwoord en Ordre zal, met den eerden goeden wind
en weer die God zal geeven, (prykels en ge vaaren der Zee uitgezonderd)

het Schip regelrecht zeilen en zich begeeven naar Havre-deGrace oï Amjler-

dam of de Haven van Londen, volgens ordre en laft naai welke van gemel-

de Plaatfen het Schip zal zeilen en zich begeeven. En binnen tien dagen

naa die aankomfl van het gemelde Schip in de Plaats, dus te ordonnecren,

zal het gemelde Schip volkomen loflen de gemelde Goederen en Koopman-
fchappen , en daar eindigen en afleggen zyn gemelde voorgenomc Reize

,

(deprykels en gevaaren der Zee uitgezonderd).

En verder is overgekomen , en geaccordeerd by en tuflchen de gemel-

de Partyen, door deeze tegenwoordige, dat het gemelde Schip zal toeven

en verblyven te Nantes, de Eilanden van St, Michiel, en Tercera en Fyal

,

voorgemeld, tot zyne verfcheide onUadingen en herladingen in de gemel-

de verfcheide Plaatfen , den tyd van feflig dagen in 't geheel , te weeten
twintig dagen te Nantes, twintig dagen aan 't Eiland St. Michiel en twin-

tig dagen aan 't voorgemelde Eiland Tercera en Fyaly binnen welke ver-

fcheide tyden van te voren bepaald en uitgedrukt, de gemelde C. D. voor

hem zelven , zyne Executeurs en Adminiftrateurs door deeze tegenwoordi-

ge, zal lofTen en herlaaden het gemelde Schip in verfcheide Plaatfen en
Havens van Nantes , St. Michiel, en Tercera en Fyal, op de maniere en
form voorgemeld.

En binnen gemelden tyd van tien dagen van te voren bepaald , naa ge-

geeven Bericht van de aankomfl; van 't gemelde Schip, als voorgemeld,

zal hy order en onderrichting geeven aan gemelden A. B. of het Schip zal

zeilen naar Havre-de-Grace , ^mjierdam of de Haven van Londen, om zyne
volkome lofling te doen , en zal in de Plaats , te ordonneeren , loffen of

doen loflen de gemelde Goederen en Koopmanfchappen van het gemelde
Schip , binnen twaalf dagen naa de aankomfl van 't gemelde Schip in de
geordonneerde Plaats van Lollinge, als voorgemeld.

En dat de gemelde C. D. zyne Executeurs, Adminiflirateurs, Faftoors

of Gemagtigden , zullen en willen welen deugdelyk betaalen, of doen be-

taalen aan gemelden A. B. zyne Executeurs , Adminiftrateurs of Gemag-
tigden huure voor 't gemelde Schip , naar rato van vier Ponden de Ton,
in goeden gangbaaren Engelfchen Gelde, voor elke Ton Goederen en Koop-
manfchappen die uit het gemelde Schip geloft zullen worden, in de voor-

gemelde verfcheide Havens en Plaatfen , rekenende drie Kiften Suiker voor

een Ton . . . ( bier wordt ter neder gefield de verfcheide proportiën van

't gene op de verfcheide Plaatfen voor een Ton wordt gerekend, en daar bygevoegd)

en voor andere Goederen en Koopmanfchappen , volgens de in gebruik

zynde gewoonte.

En alle zulke Somme of Sommen welke voort zullen komen, verfchul-

digd worden, en te betaalen zullen ftaan voor de Vracht en Huure van 't

gemelde Schip, als voorgemeld, zullen voldaan en betaald worden aan

gemelden A. B. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden, bin-

nen zes dagen naa de loflTinge van 't gemelde Schip te Havre-de-Grace of

.Jmfier-
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Aiufterdam y voorgemeld, welke van dezelve geordonneerd zal worden, als

voorgemeld, aan'c gemelde Schip om daar teontlaaden, en dat desgelyke

dez-'lve Sommen, volgens dtn koers van de willel , betaald zullen worden

in de Plaats te ordonnceren, als voorgemeld.

En daar is geaccordeerd by en tuitchen de gemelde Partyen door deeze

regen woordige,* dat , in geval de gemelde C. D. het gemelde Schip niet

volkomen zal laaden in de voorgemelde Havens en Plaatfen
,
geordonneerd

tot deszelfs Ladinge , of in eene van dezelve; des niet tegengaande, de

gemelde C. D. zyne Executeurs, Adminiflrateurs of gemagtigd;:n wel.en

(ieugdelyk zullen betaalen aan gemelden A. B. zyne Executeurs , Adminis-

trateurs of Gemni2;tigden naar rato van vier Ponden de Ton , voor zoo veele

lonnen als het Schip voeglyk kan (louwen of voeren , op de wyze en form

als voorgemeld, mitsgaders de gewoqne Averye.

En is geaccordeerd, by en tulTchen de gemelde Partyen door dceze te-

genwoordige, dat alle Haven-Lailen, die voor zullen komenen gedraa-

gen moeten worden voor en aangaande het gemelde Schip op de voor-

genome Reize, zuilen voldaan en betaald worden op de volgende maniere

en form , te weeten , twee deelen daar van door den gemelden C. D. zyne

Faftoors of Gemagtigden, en één derde deel by den gemelden A. B. zyne

Executeurs of Gemagcigdtn.

En is geaccordeerd by en tuflchen de beid^ Partyen door deeze tegen-

woordige (niet tegenftaande alle zaaken of dingen van te vooren hier in

vervat) dat, in geval de nood het zal vcreifTchen, het den gemelden CD.
izyne Faftoors of Gemagtigden of eenige van hun zal vryftaan, het ge-

melde Schip te doen vertoeven in de voorgemelde verfcheide Plaatfen en

Havens van Nantes , S.. Micbiel, Tercera en Fyal, den tyd en fpatie van

van dertig dagen, en niet langer, nau het end en verfchynen der gemel-

de fcllig dagen, hier voren bepaald voor het gemelde Schip om in de ge-

melde Plaatfen en Havens te bly ven liggen ; te weeten tien dagen te Nan-

ies , tien dagen te St. Michicl, en tien dagen te Tercera en Fyal , voorge-

meld ; voor ellcen dag van welk overtoeven of liggen over en boven de ge-

melde fellig dagen, de gemelde C. D. zyne Faftoors en Gemagtigden wel

en deugdelyk zullen betaalen, of doen betaalen aan den gemelden A. B.

zyne Adminiftrateurs, Executeurs of Gemagtigden, de Somme van drie

Ponden "gangbaar Enge!/:!) Geld^ en het gemelde Geld, dat men verfchul-

digd zal weezen voor Overtoeven, zal betaald worden op den ....
En daar en boven is geaccordeerd by en tuffchen gemelde Partyen door

deeze tegenwoordige, dat de gemelde C. D. zyne Faftooren of Gemagtig-

den., wel en deugdelyk zullen betaalen, of doen betaalen aan den gemel-

den. A. B. zyne Executeurs of Gemagtigden, of aan die in der tyd Mees-

ter van het gemelde Schip zal zyn , alle zulke Somme of Sommen Gelds

,

als hy of zy nodig zullen hebben aan 't Eiland St.Mkhiel, en aan Tercera of

Fyal voorgemeld ; zodanig dat de geheele gemelde Somme of Sommen
Gelds, zoo te betaalen als voorgemeld, in 't geheel niet zullen te boven

gaan de Somme van welke Somme of Sommen Gelds , zoo te

betaalen,
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betaalen , afgetrokken zullen' worden van de betalinge , te doen voor de

'Huure van 't gemelde Schip op de wyze en form ak voorgemeld.

En ook is geaccordeerd by en tufTchen de gemelde Partyen door deeze

tegenwoordige, dat de gemelde Meefter, zyne Fatlooren of Gemagtig-

den , niet zullen laaden of doen laaden eenige Goederen of Koopmanfchap-

pen aan boord van 't gemelde Schip, voor eenigen Koopman of Perfoon,

zonder onderfcheid , uitgenomen de gemelde C. D. behalven alleen de

quantiteit of aandeel van vyf Tonnen , welke de gemelde Meefter of zyne

Compagnons mogen laaden tot hun eigen gebruik op den tyd dat het

Schip gelaaden wordt, in de verfcheide voorgemelde Havens, als de ge-

legenheid het zal vereifchen , zonder iets daar voor te geeven.

En de gemelde A. B. voor hem zelven, zyne Executeurs en Adminiflra-

teurs, beftemt, accordeert, en overkomt , door deeze tegenwoordige,

met den gemelden C. D. zyne Adminiftrateurs, Executeurs en Gemagtig-
den. Dat het gemelde Schip op den tyd van zyn vertrek van en uit de

Revier den Theems, om op zyne voorgenome Reize te gaan , zal weezen
flerk en genoegfaam geviclualieerd , voorzien en toegeruü; met Maften ,

Zeilen , Ankers , Kabels , Touwen , Lynen , Boot en Riemen , twaalf

Stukken Kanon, 'Snaphaanen, Buskruid, Scherp, Kogels, Takelaadje,

Want, Zeil en Treil, Ammunitie en Toebehoren, dienftig en nodig
voor het gemelde Schip en Reize, mitsgaders met een' Schipper, twin-

tig Man en één Jongen ; welke Manfchap en Jongen , of zoo menig van
dezelve als nodig zal weezen , vaerdig zullen zyn op alle bequaame tyden

met hel gemelde Schip en ScheepsBoot om den gemelden Schipper, zyne
Faftoors of Gemagtigden te dienen aan en van het Land

, geduurende de
gemeUe Reize , en het Schip te loffen en te herlaaden , naar vereifch van
zaaken.

En totnakominge van alle en elk deezer Accorden, Artikels, Bedingen,
Overkomingen en andere dingen, hier in vervat, door en aan den kant en
van wege den gemelden A. B. zyne Executeurs of Adminiftrateurs, te

doen en te onderhouden, als voorgemeld, verbindt de gemelde A. B. zich

zelven , zyne Executeurs en Adminiftrateurs, en inzonderheid het gemel-
de Schip met zyn Want, Toeruftinge en Toebehooren aan den gemelden
C. D. zyne Executeurs, Adminillrateurs en Gemagtigden, door deeze te-

genwoordige tot de penaale Somme van één duizend Ponden gangbaar En-
gelfch Geld, wel en deugdelyk te betaalen aan den gemelden C. D. zyne Ad-
minillrateurs, Executeurs of Gemagtigden, op de niet nakominge, of niet-

waarneeminge en nietonderhoudinge van eenige der gemelde Accorden,
Overkomingen Artikels, aan zynen kant te onderhouden en naa te komen,
volgens het oogmerk en den rechten zin deezer tegenwoordige.

Het ze'fde wordt ter neder gefield voor de andere Party, die zich zelven, zyne
Executeurs en Adnmijlrateurs , en zyne Goederen en Effecten moet verbinden tot

dezelfde penaliteit van één duizend Ponden tot nakominge , enz.

In oirkonden, enz.

F f f f f Een
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Een andere Certe- Party ^ by ivelke het Schip Ferhuiird

wardt voor twaalf Maanden , 'ooor eene zekere

Somme ''sMaands.

IN de Naame Gods. Jmen. Deeze Certe- Party van Huure vaflgefteld
,

en gemaakt te ... . tuflchen A. B. en E. F. van ....
Participanten van het goede Schip genaamd de D. van Londen y vanden
dragt van 200. Tonnen of daar omtrent , nu rydende op zyn Anker in de

Revier den Theems , binnen de Haven van Londen, van welk Schip de ge-

melde E. F. Meefler is onder God, aan den eenen kant, en A. B. van

Londen aan den anderen kant:

Getuigt, dat de gemelde A. B. en E. F. in Huure gegeeven en overge-

daan hebben , en door deeze tegenwoordige in Huure geeven en overdoen

aan den gemelden C. D. by de Maand , voor en geduurende den tyd van

twaalf Maanden, te beginnen en te rekenen van 't vertrek van gemeld

Schip van Graves-End op deszelfs voorgenome Reize buiten 'sLands uit-

zeilende , en wel naar rato en voor den prys van gang-

baar Engelfch geld 'sMaands, en voor zulken en zoo langen tyd naa expi-

ratie van gemelde twaalf Maanden (geene zes Maanden meer te boven
gaande) als de gemelde C. D. zyne Faftoors of Gemagtigden het gemel-

de Schip in zynen dienll en gebruik wilden houden , tot en voor dezelve

fomme van . ... per Maand , en desgelyks zoo naar rato en voor

den zelfden prys voor één Maand, de Maanden te rekenen zoo als zy zul-

len loopen in den Almanak : en de gemelde C. D. heeft dienvolgens ge-

huurd en in Huure genomen het gemelde Schip by de Maand , naar rato-

en prys voorgemeld , voor eene Reize met Gods hulpe met het zelve te

doen
,
gelyk hier naa gemeld.

Te weeten, de gemelde A. B. en E. F, voor hunzelven , hunne Execu-^

teurs en Adminiftrateurs, gezamentlyk en elk in 't byzonder, beftemmen y

overkomen en accordeeren aan en met den gemelden C. zyne Executeurs,.

Adminiftrateurs en Gemagtigden, door deeze tegenwoordige , dat het ge-

melde Schip op of voor den twintigften dag van .... naaflvol-

gende op den Datum van deeze (wind en weer dienende) zal gereed zyn

om te zeilen en te vertrekken van Graves-End voorgemeld , en te gaan op

zyne voorgenome Reize, en weer en wind dienende, (de prykels en ge-

vaaren der Zee uitgezonderd) regelrecht zal Zeilen en zich begeeven naar.

de Straat van Gibraltar, alwaar het gemelde Schip veilig moge aankomen ,

en om behoorlyken Handel dryven, niet boven de Breedte van dertig

graaden; en verder ten Zuiden, zoo als de gemelde Koopman, zyne Fac-

tooren of Gemagtigden zullen ordonneeren en dirigeeren ; en dat het ge-

melde Schip ,
(de prykels en gevaaren der Zee uitgezonderd) zyne Rei-

ze zal eindigen in de Haven van Londen.

En verder, dat het gemelde Schip, voor zyn vertrek van hier, en ge-

duurende den tyd dat het zal zyn in 't gemelde gebruik en dienft van den
gemel-
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gemelden C. D. zyne Faftoors of Gemagtigden , uit krachte deezer zal

ontvangen , laaden en inneemen, en desgelyks lofTen en ondaaden alle zul-

ke Goederen, Koopmanfchappen en Carga, welke het gevoeglyk in zich

kanftuwen, en voeren, over en boven zyne Viflualie, Want, Zeil en
Treil, als de gemelde Koopman, zyne Faftoors of Gemagtigden goed
zullen vinden in het zelve ce laaden en uit het zelve te loffen.

En de gemelde C. D. voor hemzelven , zyne Executeurs en Adminiftra-

teurs, overkomt en accordeert met den gemelden A. B. en E. F. en elk

van hun, hunne of elk van hunne Adminiftrateurs, Executeurs en Gemag-
tigden door deeze tegenwoordige, dat hy, de gemelde Koopman, zyne
Fatloors of gemagtigden zullen willen töelaaten , dat het gemelde Schip

met zyn Kanon, Takelaadje, Zeil en Treil behouden geretourneerd zyn-

de van de gemelde Reize, daar ontflagen worde uit zyn gemeld voorge-

nomen gebruik, naa Expiratie van achtien Maanden, (ten langden) te re-

kenen van den tyd dat het Schip in Maandelyke betalinge 'getreeden is,

als voorgemeld
,
(de gevaaren van de Zee, en de onvermydelyke fleet

van zyn Want, Zeil en Treil en Toebehooren middelerwyl alleen uitge-

zonderd. )

En vorder, dat de gemelde C. D. zyne Executeurs, Adminiftrateurs en
Gemagtigden , zullen en willen wel en deugdelyk betaalen , of doen betaa-

len aan gemelden A. B' en E. F. hunne of een van hunne Executeurs, of
Gemagtigden te Londen de Huure van het gemelde Schip voor de gemelde
voorgenome Reize, naar rato van, en tot den voorgemelden prys van
. . . . in gangbaar £ïjge//c/) Geld Maandelyks (te rekenen als voor-

gemeld naar den Almenak ) voor elke Maand dat het gemelde Schip zal

blyven in dienfl; en gebruik-van gemelden Koopmen, zyne Fadlooren of
Gemagtigden, uit krachte deezer, en naar rato van denzelfden prys voor
een korter tyd dan eene Maand: dat is te zeggen van den tyd dat het
Schip eerft in zyne Maandelyke betalinge getreeden is, als voorgemeld,
tot dat het van zyne gemelde voorgenome Reize zal wederkeeren in de ge-

melde Revier den Theems en daar ontflaagen zal worden uit en van zyn
voorgemeld gebruik.

En dat al het Geld , 't welk men naar rato voorgemeld verfchuldigd zal

weezen te betaalen voor de Huur van 't gemelde Schip voor zyne gemel-
de voorgenome Reize, wel en deugdelyk betaald zal worden aan de ge-

melde A. B. en E. F. of eenen van hun, hunne of eenen van hunne
Executeurs, Adminillrateurs of Gemagtigden op de] volgende minier en
form , dat is te zeggen , de eene helfc daar van binnen tien naaftvolgende

dagen naa het retour en lofTen van het gemelde Schip in de Revier den
Theems , en de andere helft binnen drie naaftvolgende Maanden naa het ein-

digen en expireeren der gemelde tien dagen; mitsgadersde Avery, het

Laad loon, en gewoon klein Lootsgeld.

Echter is 'er beOooten en volkomen geaccordeerd by en tuffchen gemel-
de Partyen door deze tegenwoordige: Dat, ingeval het gemelde Schip uit

zal weezen op zyne voorgenome Reize de fpatie of tvd van zes Maanden,
Fffff2

•

ie



78o FORMULIEREN VAN
te rekenen naar den Almanak , als voorgemeld ; en het ten einde van de

gemelde zes Maanden wel en behouden zal zyn in dienfl: van gemelde C.

D. zyne Faéloors of Gemagtigden ; dac dan de gemelde Koopman , zyne

Faötoors of Gemagtigden binnen drie JNIaanden naa de verichyninge "der

gemelde zes Maanden (echt en zeker Bericht of Certificaat van dien goe-

den Itaat, ten einde van de gemelde zes Maanden middelerwyl gegeeven

of befttld zynde aan en voor den gemclden C, D. zyne Executeurs of Ge-
magtigden , in zyne tegenwoordige Woninge te .... ) wel en

deugdclyk zullen betaalen , of doen betaalen aan de gemelde A. B. en E. F.

of aan een van hun, hunne of eenen van hunne Gemagtigden, Execu-

teurs of Adminiflrateurs zoo veel zullen betaalen voor de Vracht als 'er

naar rato van den Prys voorgemeld fchuldig zal weezen vco: zes Maanden
dienfl; van 't gemelde Schip: En verder, dat indien 't gemelde Schip uit

zal weezen op de gemelde Reize de fpatie of tyd van twaalf Maanden, te

rekenen als voorgemeld, en ten einde van de gemelde twaalf Maanden wel

en behouden zyn in den dienfl van dengemelden Koopman, zyne Fafloors

of Gemagtigden ; dut dan de gemelde C. D. zyne Executeurs, Admini-

ftrateurs , of Gemagtigden, binnen twee Maanden naaflvolgende op het

end en expiratie van de gemelde twaalf Maanden (echt en zeker Bericht

of Certificaat van dien goeden ftaat van 't gemelde Schip ohderwyl gtgee-

ven zynde, in maniere als voorgemeld, aan en voorden gemelden C. D.

zyne Executeurs, Adminiltrateurs of Gemagtigden) wel en deugdelyk

zullen betaalen of doen betaalen aan de gemelde A. B. en E. F. of eenen

van hun, hunne of eenen van hunne Executeurs, Adminiftrateurs of Ge-
magtigden te Londen , over en boven de gemelde eerfle zes Maanden Huur,

zoo veel voor Huure, als 'er naar rato voorgemeld verfchuldigd zal wee-

zen voor zes Maanden daar en boven.

En verder is geaccordeerd by en tulTchen de beide Partyen door deeze

tegenwoordige, dat in geval het gemelde Schip van zyne gemelde Rcize

zal geretourneerd weezen in de Revier den Theems , en daar ontilaagen van

en uit zyn voorgemeld gebruik, voor de verfchyninge van twaalf Maan-
den, te rekenen als voorgemeld, echter niet te min de gemelde C. D. zy-

ne Executeurs, AdminiUrateurs of Gemagtigden, zullen betaalen en goed

doen aan de gemelde A. B. en E. Y. of eenen van hun , hunne of eenen

van hunne Executeurs , Adminiflrateurs of Gemagtigden voor 't gemelde

Schip naar rato en tot den prys voorgemeld , voor den vollen tyd van

twaalf Maanden , te rekenen als voorgemeld , niet tegenflaande al het ge-

ne in deeze daar eeniger wyze mede ftrydig vervat zoude kunnen weezen.

En de gemelde C. D. voor hem zelven , zyne Executeurs en Adminiflra-

teurs, overkomt en accordeert door deeze tegenwoordige aan en met de

gemelde A. B. en E. F. en elk van hun, hunne of ieder van hunne Ad-
miniflrateurs, Executeurs of Gemagtigden , dat de gemelde C. D. zyne

Executeurs of Adminiflrateurs, zullen verfchafFen en geeven geduurende

de gemelde Reize aan den Schipper van 't gemelde Schip, in der tyd,

al het Geld dat hy zal moeten gebruiken om Provifie te koopen, en andere

noodza-
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noodzakelykheden , en tot betaUnge van de Wedden zynes Bootsvolks,
in 'c geheel de Ibmme van .... ponden Sterling niec te boven
gaande; welk gemeld Geld van tyd toe tyd zal afgetrokken en goed ge-
daan worden van de Huure van 't gemelde Schip, die het verdienen zal

uit krachte deezer.

En de gemelde A. B. en E. F. voor hun , hunne Executeurs en Admi-
niftrateurs, overkomen en accordeeren gezamentlyk en elk in 't byzon-
der aan en met den gemelden C. D. zyne Adminiftrateurs, Executeurs, en
Gemagtigden door deeze tegenwoordige:

Dac het Schip op zyn vertrek vanGraves- End voorgemeld, fierken
Wei-geconditioneerd zal weezen, en wel èn genoegfaam geviflualieerd,
getakeld en toegeruft zal weezen met Maften, Zeilen, Kabels, Touwen,
Boot, Riemen, vyf- en -twintig ftukken Kanon, Musketten, Buskruid]
Scherp, Kogels, Takelaadje, Zeil en Treil en Toebehooren , mitsga-
ders met een' Schipper, en éen honderd veertig Man en een' Jongen; wel-
ke Manfchap en Jongen, of zo menig als 'er vcreifeht zal worden, ten al-

len zyde en tyden vaardig zullen zyn om met de Boot van 't gemelde Schip
den gemelden Koopman te dienen en te voeren , zyne Faélooren en Ge-
magtigden, en de Goederen en Koopmanfchappen van gemelden Heer
volgens Collume, aan en van de Wal, geduurende de gemelde Reize.
• En daar is geaccordeerd, by en tullcnen de gemelde Partyen, dat alle

Havengelden, die geduurende de gemelde Reize betaald zullen moeten
worden , en alle andere kleine koften als 'er geduurende de Reize in en by
't gemelde Schip vallen zullen

, gedraagen zullen worden op de volgende
manier en form ; te weeten de eene helft daar van by den gemelden Koop-
man, zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden, en.de andere
helft door de Participanten Eigenaars, hunne Execuceurs, Admininiftra-
teurs of Gemagtigden.

Hier volgt het Slot, zynde beider Ferbintenis om dit Jccoord en Contraêi

aan beide kanten naa te komen.

Een andere Certe-Farty ^ tuffchen de Eigenaars van Schip,

en een Koopman , om het met Zout te laaden , en het

zelve in Ierland te lojjen.

TTXEEZECerte-Party beraamt, gemaakt te .... tuffchen A. B.
•L' C. D. vun Londen, GroÜiers, Eigenaars van het Schip genaamd de
D. van Londen, van den dragt of groote van tachtig Laft of Ton, of daar
omtrent, waar van Schipper is voor de tegenwoordige Reize J. N. aan
den eenen kant; en E. F. van Dublin in Ierland aan den anderen 'kant: ge-
tuigt dat 'er overgekomen

,
gellooten en geaccordeerd is tuffchen de ge-

melde Partyen , ,in maniere en form als volgt.

Fffff3 Ta
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Te weeten, dat de gemelde A. B. en C. D.voor hun, hunne Adminiftra-

teurs en Gemagdgden , en elk van hun , door deeze tegenwoordige , dat het ge-

melde Schip binnen acht nu naaftvolgende dagen , of zoo kort daar naa als weer

en wind zullen toelaaten , voor rekeninge en rifico van gemelde Eigenaars

,

zal vertrekken uk en van de Haven van Londen voorgemeld, daar het nu

op zyn Anker ryd, en van daar regelrecht koers zal neemen, en Zeilen,

weer en wind dienende, (de prykels en gevaaren der Zee alleen uitgezon-

derd) naar eene der Bayen van de Koningkryken of Landen van Frank-

tyk, Spanje of Portugal om Zout te haaien. En de gemelde A. B. en C.

D. hunne Faftooren of Gemagtigden voor rekeninge en kofhen van hun

of iemant van hun, daar met allen voeglyken fpoed volkomen bevrachten

en laaden zal, of doen laaden, het gemelde Schip met goed leverbaar

Zout.

En dan tcrllond (weer en wind dienende) desgelyks op hunne /ifico en

avontuur, als voorgemeld, zal vertrekken van de gemelde plaats zyner

Ladinge met het gemelde Schip, en Laft, naar de Haven van Dublin in

Ierland, en dat, om de gemelde Haven van Dublin te bereiken, de ge-

melde Schipper en zyn Bootsvolk, met alle goed devoir , volgens hunne

befte kennis en weetenfchap, hunnen koers zullen zetten en richtenzonder

eenige fraude of collufie.

En dat zoo draa het gemelde Schip zyne gemelde Reize afgelegd en ge-

ëindigd zal hebben, en behouden in de Haven van Dublin, voorgemeld,

zal aankomen, dat dan in de gemelde Haven het gemelde Schip ten Anker
zal gaan liggen , op de gemeene Anker plaats geheeten de Poel van Clumm'

Turf, en dat dan binnen een dag naa de gemelde aankomfl: daar, de ge-

melde Meefter of Eigenaars, of een van hun, of een van hunne Faftoors

,

Agenten of Boden kennis en bericht zal geeven van de aankomfl van 't ge-

melde Schip aan den gemelden E. F. zyne Executeurs, Adminiftrateurs,

Fa6looren of Gemagtigden , aan de tegenwoordige Woning van den ge-

melden E. F. in Dublin voorgemeld, en van en daar gereed zal weezen
om al het Zout dat in 't Schip gelaaden is af te leeveren , 't welk feven-

tig Ton zal zyn , ten minften , naar rato van vier Bourdeaufche Oxhoofden
voor ieder ton, in 't meeten eens gefchud en dan vol zynde, afgeftree-

ken te worden : en dan en daar zullen de gemelde Eigenaars, Fa£loors of

Gemagtigden , op de voorgemelde wyze en form , afleveren , in de Ha-
ven van Dublin voorgemeld , het Zout in 't gemelde Schip te brengen aan

den gemelden E. F. zyne FaCloors of Gemagtigden , en het van Boord

van 't gemelde Schip brengen in hunnen Ligter of Ligters, liggende dicht

aan Boord van 't gemelde Sdrip; het gemelde Zout gevryd en gezuiverd

zynde van allerhande vorige Laften zonder onderfcheid.

En de gemelde E. F. voor hemzelven, zyne Execnteurs en Gemagtig-
den overkomt en accordeert aan en met de gemelde A. B. en C. D. hunne
Executeurs, Adminiftrateurs en Gemagtigden, door deeze tegenwoordi-

ge, dat, op gegeeven Bericht aan den gemelden E. F. z^ne Executeurs,

Admi-
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i\clminin;rateurs of Gemagtigden , van dö gemelde aankomft van 't ge-

melde Schip in de gemelde Haven van Dublin , hy, de gemelde E. F, zy-

ne E>:ecuteiirs , Adminitlrateurs of Gemagtigden willen en zullen vaardig

zyn om hunne gemelde Lading Zout te neemen en te ontvangen in manie-

re en form als voorgemeld met allen redelyken en voeglyken Spoed. Ea
binnen tien dagen, naa den ontvangfl van hetzelve, zal ten Huize van

betaalen en voldoen , of op goede en deugdelyke rekenin-

ge, volgens ^e intentie en rechten zin deezer tegenwoordige , geeven aan

gemelde Eigenaars, hunne Faftooren of Gemagtigden , defomme van tien

Schellingen gangbaar Engelfch Geld , voor ieder Oxhoofd van 't gemelde
Zout, dat geleverd zal worden aan dengemelden E. F. zyne Fafloors, Ad-
minifirateurs , Executeurs of Gemagtigden.

En de gemelde E. F. heeft op rekening der betaalinge van 't gemelde
Zout, op het zegelen en overgeeven deezer tegenwoordige, voorshand
betaald en voldaan aan gemelden Faóloor van 't gemelde Schip één hon-

derd ponden gangbaar Engelfch Geld , om verrekznd en afgetrokken te

worden op den tyd van de leverantie van het gemelde Zout. Welke fom-

me van één honderd ponden ,zy de gemelde Eigenaars, bekennen ontvan-

gen te hebben door deeze tegenwoordige ; en dat zy die getrokken en ont-

vangen hebbende van dezelve fom en elk deel van dezelve acquiteeren dechar-

geeren en ontladen den gemelden E. F. zyne Executeurs, Adminiflrateurs,

Faftoors en Gemagtigden , en elk van hun , door deeze tegenwoordige.

En by deeze overkomen en accordeeren, aan en met den gemelden E. F.

dat, in geval het gemelde Schip of Goed mogt komen te verongelukken

in de gemelde Reize , dat zy dan weder te rug zullen geeven en betaalen

aan gemelden E. F. Executeurs, Adminiflrateurs of Gemagtigden , de ge-

melde fom van één honderd ponden

Form van een Brief 'van Bodemery.

AAN alle . . . Ik A. B. Eigenaar en Meefler van het goede
Schip, genaamd de J. van Londen, van den Dragt of Groote van

één honderd Ton of Lafl:, of daar ontrent, nu ten Anker liggende op de
Revier de Theems binnen de Haven van Londen , en gedeflineerd tot eene

' Reize naar St. Malo in Frankryk, en van daar weder te keeren naar Londen

om te loflen , heil in onzen Heere den eeuwigen God.

En vermits ik de gemelde A. B. op de zegelinge en overgave van dee-

ze, genoodzaakt ben op te neemen op avontuur van 'r gemelde Schip, de

fomme van vyftig ponden gangbaar Engelfch Geld, om het gemelde Schip

in Zee te brengen , en om het te voorzien van Provifie en noodwendighe-

den tot de gemelde Reize , welke gemelde fom van vyftig ponden C. D.
van Londen, Koopman , my op myn verzoek verftrekt, en geleend heeft,

tegen tien ponden voor de gemelde vyftig pond
,
geduurende gemelde

Reize.

Ni»
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Nu 0ïoet gy weecen , dat ik de gemelde A. B. overkome, confenteere

en accordeere aan en mee den gemelden C. D. zyne Executeurs en Ad-

miniftrateurs , door deeze tegeevvoordige; dat het gemelde Schip met den

eerden goeden wind en weer, die God zal geeven, naa den tienden dee-

zer tegenwoordige Maand May , zal vertrekken van de gemelde Revier

den Theems , en onder Gods zegen , wind en weer dienende , zal t'Zeil

gaan en flevenen tot St. Malo in Fraukryk , en daar gewacht hebbende tot

, en gelegenheid van een Convoy , of eerder gedepe-

cheerd zynde (wat eerft zal komen te gebeuren ) zal het van daar vertrek-

ken , en onder Gods zegen , wind en weer dienende , van daar regelrecht

retourneeren, en te rug komen in de Revier den Theems, om zyne Reize

te eindigen.

En ik de gemelde A.B. verbindc,iiit de voorgemelde Confideratie, ra-j-

zelven, myne Erfgenaamen, Executeurs en Adminillraceurs, Goederen

en EfFeclen, en met naame het gemelde Schip met de Huure, Takelaad-

je, Zeil en Treil, om te betaalen aan gemelden C. D. zyne Executeurs,

Adminiftrateurs of Gemagtigben, de fomme van fellig ponden gangbaar

Eiigelfch Geld, binnen een-en-twintig dagen naatlvolgende op het Recour

en behouden Aankomll van 't gemelde bchip op de gemelde Revier den

Theems , van de gemelde voorgenome Reize.

En ik de gemelde A. B. overkome en accordeere aan en met den ge-

melden C. D. zyne Executeurs en Adminiltraceurs by deeze tegenwoordi-

ge: Dat ik de gemelde A. B. op de zegelinge en overleveringe deezer te-

genwoordige, de rechte en wettige Eigenaar en Meefter ben van 't ge-

melde Schip, en magt en authoriteit hebbe om het gemelde Schip te be-

laften en te verpanden , als voorgemeld , en dat het Schip altoos daar naa

verbonden en belaft zal weezen voor en met de betalinge van de gemelde

feüig ponden , volgens het rechte voornecmen en waaren zin deezer te-

genwoordige.

En eindelyk wordt door deeze verklaard
,
geaccordeerd en beftemd, dat

ingeval het gemelde Schip verongelukt of vergaat ('c welk God verhoe-

de) voor zyne voorgenome aankomft op de gemelde Revierden Theems

van de gemelde Reize, dat de gemelde betaling van de gemelde feftig pon-

den zal ophouden , en 't verlies daar van geheel en al gedraagen en gelee-

den worden door den gemelden C. D. zyne Executeurs en Adminiftra-

teurs; en dat dan en voortaan, alleflukken en dingen hier in van te vo-

ren vervat aan den kant en van wege den gemelden A. B. zal eindigen en

geheel vernietigd weezen ,niet tegenflaande alles wat ftrydig daar mede in

deeze vervat zoude kunnen weezen.

En uit de voorgemelde Confideratie, en tot beter nakominge'van elk der

flukken voorgemeld, die aan mynen kant gedaan en nagekomen moeten
worden, volgens het waare oogmerk en rechten zin deezer tegenwoordi-

ge geeve ik in Koop en Verkoop aan den gemelden C. D. zyne Admini-
ftrateurs en Executeurs het geheele gemelde Schip , en Takelaadje, Am-
munitie, Kanon, Zeil en Treil en alle deszelfs Toebehooren.

En
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En de gemelde A. B. voor hem zelvcn, zyne Executeurs en Admini-

ftraceurs, overkomt, en accordeert aan en mee den gemelden C. D. zyne
Adminiflrateurs en Executeurs , door deeze tegenwoordige : dat hy de ge-

melde A. B. ten tyde van de zegelinge deezer , is de rechte en wettige Eige-

naar van 't gemelde Schip en al zy n voorgemeld toebehooren , en dat dezelve

en elk deel van dezelve nu de zyne zyn ; en ingeval van eenig gebrek van

betalinge der gemelde feftig ponden ,(l:rydig met het voorgemelde accoord,

dat zy voortaan en voor akoos vry en zuiver ontlafl: zullen zyn van aller-

hande vorige en andere Koop en Verkoop, Rechten, belaftingen en be-

flommeringcn , zonder onderfcheid.

Mits evenwel, en onder voorwaarde dat zoo de gemelde A. B. zyne
Executeurs of Adminiftrateurs, wel en deugdelyk betaalen of doen betaa-

len aan den gemelden C. D. zyne Executeurs of Adminiftrateurs, de ge-

melde feflig ponden en elk gedeelte derzelve, volgens het waare oogmerk
en rechten zin deezer tegenwoordige, en desgelyks voldoet aan de over-

koming , accoord en beding hier in vervat en die aan zynen en hunnen
kant zyn te doen en naa te komen: dat dan deeze tegenwoordige Koop
van 't gemelde Schip en 't voorgemelde, en alle flukken en dingen daar

in vervat, zal ophouden nietig zyn, en in alle opzichten buiten effe6l

zal blyven: niet tegenftaande alles wat daar mede ftrydig in deezen zoude
mogen vervat weezen

Een ander Formulier van een Bodemery - Brief , met

een Verband.

AAN alle . . . . Ik A. B. varend Man Schipper en mede- Ei-

genaar van 't goede Schip of Vaartuig genaamd de F. van Londen
,

van den Dragt of Grootte van twee honderd Ton, of daar ontrent, nu
ten Anker liggende op de Revier den Theems , binnen de Haven van Lon-

den; Heil in den Heere den eeuwigen God: Vermits het gemelde Schip

nu gedeflineerd is tot eene Reize van gemelde Haven naar het Eiland

Barbados , en van daar , zoo de gelegenheid het mede zal brengen , naar

het Eiland May, en van daar naar Londen, om zyne Reize te eindigen.

Nu moet gy weeten , dat ik de gemelde A. B. voor my, myne Execu-
teurs en Adminiftrateurs, overkome en accordeere aan en met C. D. van
. . . . (die voor de Zegeling deezer heeft betaald en overgeleverd
aan my den gemelden A. B. de fomme van één honderd ponden gang-
baar Engelfch Geld

,
geconfenteerd heeft en getrooft is te rifiqueeren

het avontuur van de gemelde fom op den Bodem van 't gemelde
Schip, geduurende de gemelde Reize) en aan en met zvne Executeurs,
Adminiflrateurs en Gemagtigden, door deeze tegenwoordige: Dat het

gemelde Schip met den eerflen goeden wind en weer die God geeven zal

naa den twiniigften dag van . . . naaflvolgende op den datum van

G g g g g deeze
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deeze zal vertrekken van gemelde Revier den Theems en zyne gemelde
voorgenome Reize aanneemen, en dat het door Gods.genade (de prykels

en gevaaren der Zee, en den dwang van Vorften en overheden uitge-

zonderd) van zyne voorgemelde Reize zal retourneeren op de Revier den

Theems voor de expiratie van veertien Maanden, te rekenen van den da-

tum deezer tegenwoordige: En dat het gemelde Schip op zyne gemelde
voorgenome Reize, niet zal Zeilen of zich begeevcn naar eenige andere

Havens of Plaatfen dan die in deeze zyn gemeld , 't en zy daar toe ge-

noodzaakt door quaad weer, of ander onvermydelyk toeval.

Dat ik de gemelde A. B. myne Executeurs en Adminillrateurs, zullen

en willen wel en deugdelyk betaalen, of doen betaaien aan den gemelden

C. D. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden te ... .

de forarae van één honderd en dertig ponden gangbaar Engclfch Geld , ten

aanzien van 't voorgemelde Avontuur , zoo 't Schip zal gaan van hier

flechts alleen naar het Eiland van Barbados, en van daar wederkeeren naar

Londen,'om zyne gemelde voorgenome Reize te eindigen; en de fommevan
één honderd veertig pondL-n van 't zelfde Geld zoo 't Schip zal gaan van hier

naar 't Eiland van Barbados, en van daar naar het Eiland May, en dus

wederkeert naar het Eiland van Barbados, en van daar naar Londen, om
zyne Reize te eindigen: En zulks binnen ééne Maand naa 't retour van 't

Hol van 't gemelde Schip op de Revier den Theems van de gemelde
Reize.

Echter niet te min (en zulks is het rechte voorneemen en zin deezer

tegenwoordige en van alle Partyen die hier belang in h<.bben) mits dat,

indien het gemelde Schip in zyne voorgenome Reize mogt komen te ver-

gaan , of genomen werd door Oorlog-Schepen , Kapers of Zee-rovers , 't

welk God verhoede, dan dit tegenwoordig Gefchrift of A£le, en alle

accoord, betaling, ftuk of zaak daar in vervat, die aan den kant en

van wege de gemelde A. B. gedaan , betaald en nagekomen moet worden

,

geheel vernietigd en van geen efFeèl zal weezen. En dat dan ik de gemel-

de A. B. myne Executeurs en Adminiftrateurs geen fin ts verbonden of ge-

houden zullen zyn tot de betalinge van de verfcheide fommen voor-

gemeld noch eenige van dezelve, noch eenig deel daar van aan den gemel-

den CD. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden, maar dat

hy en zy dezelve en elk deel daar van quyt zullen weezen. Niet tegen-

ftaande alles wat eeniger maten flrydig daar mede hier in zoude vervat

weezen.
En daar is geaccordeerd by en tuflchen de gemelde Partyen door deeze

tegenwoordige , dat indien het Schip niet geretourneerd zal weezen van

haare voorgemelde Reize op de gemelde Revier den Theems, naa verloop

van de gemelde veertien Maanden, te rekenen van den datum deezer te-

genwoordige ; en dat 'er ten einde van de gemelde veertien Maanden geen
recht bewys gedaan zal worden van 't verongelukken en verlies van 't ge-

melde Schip, gebeurd binnen den voorgemelden tyd: dan ik de gemelde

A. B.
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A. R. myne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagctgden , zuilenen wil-

len binnen twintig dagen naaftvolgende op het end en de expiratie der ge-

melde veertien Maanden , wel en deugdelyk betaalen , of doen betaaien

aan den gemelden' C D. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtig-

den, op de voorgemelde plaats van Betalinge, de gemelde fom van één

honderd en dertig ponden , in geval 't gemelde Schip zal gaan naar 't Ei-

land van Barbados , als voorgemeld , en de gemelde fomme van één hon-

derd veertig ponden , in geval 't gemelde Schip zal gaan naar 't Eiland

May, als voorgemeld : en dat de gemelde C. D. de rifico der gemelde fom-

me by hem geavontuurd, als voorgemeld, op den Bodem van het Schip,

niet langer zal loopen dan veercien JNlaanden, te rekenen en te flellen als

voorgemeld.

De J^oorivaardc i'an het Verband over dezelve.

DE Voorwaarde van dit Verband is zodanig , dat indien de hier boven
verbonden A. B. zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden

,

wel en deugdelyk zullen nakomen, waarneemen , volvoeren, betaalen en
onderhouden alle de Artikels , Accorden , bedingen en Betalingen , wel-

ke van zynen kant en van zynent wege , of van hunnen kant en hunnent
wege waargenomen, volvoerd, betaald en onderhouden moeten worden,
gemeld en vervat in zeker Gefchrift of Bodemery-Brief , of Brief van A-
vontuur, van den boven gefchreeven datum, gemaakt by en door den ge-

melden A. B. van Schipper en mede-Eigenaar van het goede

Schip geheeten de F. van Lnnden, van den Dragt van twee honderd Ton
of daar ontrent , nu ten Anker liggende op de Revier den Theems , aan

den bovengenoemden C. D. in alle dingen en opzichten overeenkomftig

met den Chriftelyken zin en rechte meeninge van 't gemelde Gefchrift of

Brief van Bodemery of Avontuur, dut dan enz. . . .

Of daar kan een Ferhop weezen van het Schip, door eene coUaterale A£te

,

tot meerder zekerheid, met de volgende Clauful in dezelve.

Niet te min mits: dat zoo ik de gemelde A. B. myne Executeurs, Ad-
miniftrateurs of Gemagtigden wel en deugdelyk zullen betaalen, waarnee-

men, volvoeren en onderhouden eiken alle Artikels , Accorden, Over-

komingen, Bedingen, Betalingen en andere dingen, welke aan onzen

kant, of van wege elk van ons waargenomen, volvoerd, betaald en on-

derhouden moeten worden , gemeld en vervat in zeker Gefchrift of Avon-
tuur, van den datum van deeze tegenwoordige, gemaakt by my, aan ge-

melden C. D. Dat is te zeggen , in alle dingen en opzichten overeen-

koniftig met den teneur en rechten zin van het gemelde Gefciirift of Brief

van Avontuur: dat dan en voortaan dit tegenwoordig Gefchrift, en de

G g g g g 2 Koop
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Koop daar door gedaan van de voorgemelde dingen, geheel nietig en van

geen effeft zullen wev.zen. Niet tegenllaande alles wat daar mede eeniger

wyze llrydig hier in vervat zoude kunnen weezen.

In oirkonde enz.

Een ander fvoor Geld in ecne Reize naar Ooft-Indicn.

AA N alle . . . . Ik A. B. van Londen . . . Heil : Ver-
mits ik de gemelde A. B. voorneemens ben onder Gods Genadeeene

Reize te doen. naar Ooji - Indien , met het goede Schip genaamd de Parel

van Londen , nu dervvaart gedeftineert , waar van Meefter is onder God
C. D. En vermits E. F. van .... op den dag van den datum
deezer tegenwoordige betaald en gegeeven heeft aan de gemelde A. B. de

fomme van vyftig ponden gangbaar Engclfch Geld, waar van ik mits dee-

ze den ontvangfi: bekenne, het Avontuur van welke vyftig ponden de ge-

melde E. F. getrooft is en bewilligd heeft uit te ftaan , uit en t'huis.

Nu moet gy weeten, dat ik de gemelde A. B. accordcere en confen-

teere, voor my , myne Executeurs, Adminiflrateurs en Gemagtig-

den, door deez'e tegenwoordige, dat ik de gemelde A. B. myne Execu-

teurs Adminiflrateurs en Gemagtigden, wil en zal difponeeren van de ge-

melde vyftig ponden en dezelve gebruiken ten beften voordeele van den
gemelden E. F. zyne Executeurs , Adminiftrateurs en Gemagtigden , vol-

gens myne befte kennis en verftand in de gemelde Reize.

En desgelyks dat ik de gemelde A. B. myne Executeurs, Adminiftra-

teurs of Gemagtigden binnen dertig dagen naa myne wedcrkomfte van

de gemelde Reize, op het retour en lofTen van 't gemelde Schip, binnen

de Haven van Londen (wat eerft zal komen te gebeuren) zullen overgee-

ven aan den gemelden E. F. zyne Adminiftrateurs , Executeurs of Ge-
magtigden, niet alleen eene nette en deugdelyke Rekening van de difpofi-

tie en behandelinge van 't gemelde Avontuur , maar ook deugdelyk betaa-

len geeven , of doen betaalen en geeven aan den gemelden E. F. zyne

Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden al zulk Geld en Provenu als

volgens gemelde Rekening zal blyken toe te komen aan den gemelden A.
B, zyne Executeurs, Adminiftrateurs of Gemagtigden.

In oiikonde, enz.

Brief van Avontuur voo?- een Baal Laken.

AAN alle . . . . Ik A. B. van Londen , Koopman , Heil : Ver-
mits ik de gemelde A. B. ontrent twee Mvianden geleeden, aan C^

D. Koopman teLhorno in /ifa/fëH
,
geconfigneerd hebbe drie Baaien Siiffolks

Laken, genomerdi. 2. 3. welke Baaien alle aan-Boord gebragt zyn van het

Schip
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Schip genaaamd de Royal-Exchange van Londen, van den dragt of grootte

van 300 Ton, of daar ontrenc, waar van Meefter is onder God W. T.
-Toor Rekeninge van my , de gemelde A. B.

Nu moet gy weecen, dat ik gemelde A. B. mits deeze bekenne en er-

kenne, dat één van de gemelde Baaien Laken, te weecen die gemerkt is

met nommer 3 , eigentlyk behoort aan E. F. van het A-
vontuLir van welke de gemelde E. F. zal reOqueeren en draagen , uit en

t'huis.

Y.n ik de gemelde A. B. overkome, accordeere en confenteere door

deeze, voormy, myne Executeurs, Adminiftrateurs en Gemagrigdenaan

en met den gemelden E. F. zyne Executeurs, Admiftrateurs en Gemagcig-

den , niet alleen te maaken en te geeven aan hem, hun of iemant van

hun , eene deugdelyke en nette rekening van den verkoop en het provenu

van de gemelde Baal Laken nommer 3. maar ook te betaalen en geeven

aan h'emofhen, alle zulke Penningen, Goederen en winlten als volgens

zulk eene Rekening zullen bevonden worden hem of hun toe te komen

,

voor of van wege de gemelde Baal Laken.

AJfurantie van Goederen buiten ''sLands te verzenden.

IN den naame GODS. Amen. Het zy door deeze kcnnelyk aan een

icgelyk: Dat ik A. B. van Londen , door deeze tegenwoordige afTuree-

re aan C. D. en E. F. de Somme van drie honderd en vyftig Ponden-Ster-

ling, zynde de volkome Prys en Waarde van de Goederen voor en van
wege de gemelde E. F. en C. D. gelaaden en te laaden aan boord van het

goede Schip genaamd de Elizabetb van Londen van de grootte en dragt van
één honderd Ton, of daar ontrent, of aan den Schipper van 't gemelde
Schip, zynde nu T. B. of wie anders als Schipper zal vertrekken uit de
Haven van Londen naar het Eiland . . . . in de overzeefche Gewes-
ten ; dat het Schip daar aan zal komen , en de Goederen aan Land ge-

bragc en in veiligheid opgelegd zullen worden : En dat dit tegenwoordig
Gefchrift van Aflurantie in allen deele en opzichte zoo kragtig en dugtig

zal weezen, als of ik de gemelJe A. B. verbonden ware door eene Police

van AlTurantie, gemaakt in 'c AlTurantie-Comptoir in deRoyal-Exchange
te Londen.

En ik bekenne my door deeze volkoraentlyk betaald en voldaan voor

deeze Aflm-antie uit handen van den gemelden C. D. naar rato van vyf
Ponden-Sterling per cento. En derhalv^en verbinde ik de gemelde A. B. my
zelven, myne Executeurs en Adminiftrateurs, vaft door deeze tegenwoor-

dige : Dat, indien by eenig ongeval, dat God verhoede, de Goederen
en Koopmanfchappen voor gemeld zoo gelaaden ofte laaden, buiten's

Lands gedeftineerd , mogten komen te verongelukken en te vergaan in

gemelde Reize, ten deele of alle , te betaalen of te doen betaalen aan de

gemelde C. D. en E. F. hunne Executeurs, Adminiftraceurs of Gemagtig-

Ggggg 3 ^en.
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den , de volle Somme van drie honderd en vyftig Ponden -Sterling gang-

baar Engelfoh Geld , of zoo veel daar van als men bewyzen zal dat 'er ver-

ongelukt is van de gemelde Goederen, binnen den tyd van zes Maanden,
naa dat 'er kennis en bewys van 't gemelde ongeluk en verlies zal gegee-

ven zvn.

In ojikonde, enz.

Fan de Sahiten der Engelfche Schepen.

OP het einde van den vierden Titel des tweeden Artikels, een kort

Verhaal gegeeven hebbende van het Ceremonieel der Saluten, ge-

bruikelyk in de Haven van Livorno 'm de Middelandfche Zee, wilde ik daar

bygevoegd hebben het gene ik voorneemens was te zeggen van de poin-

tilles der Saluten , tuITchen onze Oorlogfchepen en Koopvaardy-Schepen

,

^elyk ook tuffchen Schepen en Forten oï Kafteelen, indien het vaerdig was
geweeft om ter Pcrfe gebragt te worden.
En federt dien tyd geleezen, gewikt en gewoogen hebbende het gene

over dit Stuk gezegd is door den Schryver van de bovengemelde Verhan-
delinge de Jure Marhimo ^ Navali, hebbe ik daar in veranderd en byge-
voegd het gene dienftig en nodig was tot onderrechtinge en genoegen van
den Leezer, op de volgende wyze.

In de eerde plaatfe , belangende de hulde die men verfchuldigd is aan
de Vlag der Koningen of Koninginnen van Biittanje 'm haare eige Zeen,
die kan niet alleen geëifcht worden van Vreemdelingen, maar ook van
gebore Onderdaanen ; en de genen die weigeren dezelve te bewyzen

,

mogen , zoo 't gefchiedcn kan zonder de Reize te leur te flellen , by de

Vlag gebragt worden om die verachting te verantwoorden , en zoo lang

opgehouden worden tot dat zy de koflen van de Schoot, door hun ver-

zuim of weêibarfhigheid veroorzaakt, betaald hebben; waar naa den naam
van het Scliip en den Schipper, mitsgaders dien zyner Woonplaats en der

Haven vverwaart hy gedeftineerd is , aan den Admiraal overgegeeven

zynde, kan hy op zyne wederkomft aangeklaagd en geftrengelyk geftraft

worden.

Zoo een van de Oorlogfchepen des Konings van England komt in eene

Haven van eenigen vreemden Vorll: of Scaat, of op de Rede binnen 't be-

reik van eenig Fort of Kafteel, moeten 'er zulke eerbewyzingen worden
gegeeven, als daar gcwoonlyk verwacht worden, en ten dien einde moet
de Commandeur of Kapitein iemant aan de Wal zenden , om te verneeraen

hoe men zyn Sakit denkt te beantwoorden ; en zoo hy verzekering krygt

dat zyne of haare Majefteits Schepen beantwoord zullen worden Schoot

voor Schoot , moet de Haven op de gewoone wyze gefalueerd of gegroet

worden

,
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worden ; maar zonder dceze verzekering van met een gelyk getal Schooten

gegroet te zullen worden, moet de Haven niet gegroet worden: Ook moet
de Kapitein, zoo iiy de Haven moet groeten, verneemen hoe Vlaggen
van andere Vorftcn van gelyke qualiceic als die welke hy voert daar gegroet

geweefl: zyn, waar op men onverzettelyk moet blyven ftaan , om gefa-

lueerd te worden mee dezelfde eerbied en aanzien als eenige Vlag van
eenigen anderen Vorfb, van dezelfde qualiteitals die des Kapiteins, in die

Plaats gegroet is geweefl:. In welk geval men ook regaard moet neemen
op de in weezen zynde Tra6laaten , zoo 'er eenige beftaan tufFchen onzen
en den Vorll onder wiens Heerfchappy die Haven behoort.

Een Kapitein van een Schip van den tweeden Rang, noch Admiraal,
noch Vice- Admiraal noch Schout-by-Nacht zynde, op zyne eerite aan-

komfl: zynen Vice-Admiraal of Commandeur en C/;?/ groetende , moet elf

Schooten geeven , zyn Vice-Admiraal negen en zyn Schouc-by-Nacht ze-

ven, en de ander naar gerade elk twee minder, volgens hunnen Rang.
Doch de Commandeur of Kapitein behoeft zynen Admiraal of Comman-
deur en Chef niet meer te groeten als hy eens 't gedaan heeft, uitgenomen
als hy twee Maanden abfent is geweefl: van de Vlag.

Als een Schip van den tweeden Rang eenen AmbafTadeur, Hertog of

Edelman zal overvoeren, moet het, als het dien aan boord ontvangt, elf

Schooten geeven en als hy aan Land gaat, vyftien; en als het een Ridder,

Dame of Heer van fatfoen zal voeren , moet het, als zy aan boord komen

,

zeven Schooten geeven , en als zy aan Land gaan , elf; en de andere elk

twee minder, volgens hunnen Rang en 't getal hunner Stukken.

Als men een Admiraal van eene vreemde Natie in Zee ontmoet, moet
hy wedergegroet worden met een gelyk getal Schooten, door alle Sche-

pen welke hy zal groeten. Zoo 't en Vice- Admiraal is, zal de Admiraal

hem weder groeten met twaalf Schooten minder; maar de Vice-Admiraal,

de Schout-by-Nacht en zoo reële van de refl: als hy groeten zal, zullen

hem ejn gelyk getal fchooten geeven : Is 't een Schout-by-Nacht, dan
zullen de Admiraal en de Vice - Admiraal zyn Salut beantwoorden met
twee Schooten minder; maar zoo hy den Schout-by-Nacht groet , of

iemant anders, zullen zy hem met een gelyk getal beantwoorden.

Als een Orlogfchip of Koopvaardy- Schip van eenige andere Natie, of

van onze eige, een van des Konings Sciiepen groet, zal hy met twee

Schooten beantwoord worden.

Wanneer een Kapitein van des Konings Schepen een van des Konings

Kafl:eelen zal moeten lalucercn, zal hy twee Schooten minder geeven dan

zy lafl: hebben te geeven als zy hunnen Admiraal of Commandeur en Chef

groeten

,
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groeten, als voorgemeld. Doch de meefte der gemelde dingen hebben

alleen plaats in tyd van Vrede ; want in Oorlogstyd moet 'er geen Ge-

fchuc gelofl: worden om de Schepen of Kafteelen te falueeren, 't en zy ze

behooren aan eenigen uitheemfchen Vorfl: in Vriendfchap met de Kroon

van Groot-Brhtanje zynde.

Die pligten of obligatiën op de Commandeurs gelegd , beilaan in twee

deelen ; het eene is die aloude préfcriptie , welke de Kroon van England

eifchc uit krachte van haare Souvereineteit van de Zee; het ander is de

eerbied die beweezen word als een zichtbaar merk van aanzien en hoog-

achtinge , of aan Koningkryken of Perfoonen aan wie men zulke tekens

van deferentie moet becoonen.

AAN.
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AANHANGSEL,
VERVATTENDE EENVERHAAL

VAN DEN
TEGENWOORDIGEN STAAT en REGLEMENTEN

V A N D E

ADMIRALITEIT en SCHEEPSMAGT
VAN

E N G L A N D:
MITSGADERS

Verfche'ide Aanmerkingen en Redeneeringen rankende derzel'üer

bejiier, met betrekkinge beide tot ^^ Koningin ne,

de Officieren en Bootsgezellen.

IEMANT die 't bekng en den ftaat van 'EnglanS kent , zal ont-

kennen, dat de Engelfche Scheepsmagtde fterkte en glorie der

Natie is; en zoo ^it waar is, volgt 'er noodwendig uit, dan

de verbetering van de Zeevaart en de Vlooten de voornaamfle

zorg mott weezf^n van alle die deel neemen in de welvaart des

Koningkryks, dewyl de bloei der Scheepsmagt daarvan afhangt.

Elders zal ik gelegenheid hebben om van de verbeteringe van de Zee-

vaart en Vlooten in 't algemeen te fpreeken, 't welk natuurlyker te pas zal

komen in 't voorgemelde Boek van den Koophandel , waar in ik onwrikbaar

zal bewyzen, dat een bloeyende Koophandel het eenigfte middel is om een
magtige Vloot te onderhouden : doch vermits het laatfle het eige onder-

werp deezer Verhandelinge is,' zal ik hier den flaat befchouwen van haare

Majefteits Koningklyke Vloot.

Ten aanzien van haare beflieringe in 't algemeen.

H h il h h Tea
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Ten aanzien van de Officieren, beide generaale en mindere, en van de
aanmoediginge die hun is gegeeven in werkelyken diend, of daar buiten.

Ten aanzien van de Bootsgezellen in alle hunne omflandigheden , en
byzonderlyk van hunne Kofl: en Betalinge terwyl zy in dienft zyn, en van

het onderhoud of etablifTement 't welk redelyk is hun naderhand te be-

zorgen.

Het zal voeglyk weezen in de Verhandelingevandat alles ordentlyk voort

te gaan , volgens den datum der refpeftive etablifTementendie ten dien ein-

de gemaakt zyn.

En van alle die Stukken fpreekende, zal ik de letfelsen inconvenienten,

waar mede onze tegenwoordige wyze van beftieringe verzeld gaat , in op-

merkinge neemcn , en, met alle behoorlyke onderwerpinge, myne rypfte

gedachten opgeeven over de krachtdadigfte middelen om te verbeteren

het gene verkeerd fchynt.

Ik bekenne dat dit onderwerp diep en noeftig is, en ik weet wel dat

het een ruimer deel Kennis en Schranderheid vereifcht dan ik kan vermoe-

den te bezitten , de Zee-Zaaken in England te brengen in den flaat daar ik

ze gaerne in zoude zien : Doch aangezien myne gedachten noch de Re-

geering noch eenige byzondere Menfchen kunnen beledigen , en by ge-

volg aan geene van beide aanfloot geeven , zal ik ze onder de oogen van 'c

gemeen brengen; alleen wenfchende dat de genen, die eenige van myne
voorflagen niet goedkeuren , de goedheid willen hebben van de Waereld
iets beters aan de hand te geeven.

Ik hoope dat ik niets gezegd zal hebben , en ben verzekerd dat myn
voorneemen niet is iets te zeggen, waar over iemant, wie 't ook zoude

mogen weezen,, zich kan belgen: en zoo ik rondborftig myn gevoelen

uite over eenige dingen die ik wenfchte verbeterd te zien , hebbe ik de

minfte gedachte niet gehad om de gebreken en ongelukken aan eenig lee-

vendig Menfch in 't byzonder te wyten : en daarom hebbe ik reden om te

gelooven , dat niemant denken zal, dat ik voorhebbe hem eenig nadeel toe

te brengen, door eene verbetering van misflagen voor te flellen, die al te

oud zyn om ze te kunnen flellen op rekeninge van eenig Menfch tegen-

woordig in weezen zynde. En zodanig zyn voor het meerendeel de be-

zwaarnifTen, welker wegneeminge ik ootmoedig verzoeke, zonder eenig

ander belang dan dat van de bevorderinge van 't gemeene welzyn.

Ik zal den ftaat der zaake ter neder flellen met alle bedenkelyke oprecht-

heid en onzydigheid, en niet minder vlytig zyn in het aantoonen der voor-

deelen , dan ik gematigd zal weezen als ik fpreeke van 't gebrek van aan-

moedinge , 't welk men in haare Majefleits dienfl ontmoet.

Voor de Regeering van Koning Henrik den VII I^^", en federt de

Verovering der Normans, was 'er in England geene bellendige Koningkly-

ke Vloot; want oudtyds rulleden de Zee -Steden des Koningkryks, daar

toe behoorlyk aangemaand zynde, elk haar aaandeel Schepen uit, ten

dienlle van 't gemeene Land ; en op zekere zamelplaats te lamen geko-

men,.
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men , fielden zy zich zelfs onder 't bevel van den Koning of zynen Admi-
raal. Maar die Vorfl: een' groeten Schat, hem door zynen Vader nage-
laaten, bezittende, en bequaame gelegenheid hebbende om de Engelfcbe

Zee-Zaaken te verbeteren, belleedde groote Sommen Gelds tot het bou-
wen van Oorlogfchepen , en het oprechten van Timmervperven en Maga-
zynen ; over welke hy Commiflariflen van de Zeemagt (lelde, welke hy het
beftier deezer Schepen toevertrouwde, mitsgaders hunnen Krygs- Voor-
raad en Gereedfchappen. En fchoon deeze Voril, die een Liefhibber was
van luifter en pracht, het bevel over zyne Oorlogfchepen gaf aan eenige
zyner Gunftehngen van het grootfte fatfoen, en fomtyds in eigen Perloon
op Zee ging; vinden wy niet dat hy eenige Reglementen maakte, tot de
bemanninge en tuchtinge zyner Scheepsmagt , of om Officieren voor de-
zelve te bezorgen , om dat hy 't oog fchynt gehad te hebben alleen op de
togten , die hy telkens zelfs ondernam ; en van daar komen waarfchynlyk
de ontelbaare zwarigheden die dagelyks voortkomen in het bezorgen van
Matroozen voor de Vloot, 't welk de Opvolgers van dien Vorfl: niet dien-
ftig geoordeeld hebben, of tot nu toe niet hebben kunnen keeren.

Ten tyde van Koningin EHzabeth waren de Engeljchen noch fterker op
Zee dan van te vooren; want in een' langen Oorlog met den Koning van
Spanje ingewikkeld zynde, die zeer magtig was op dat Element, waren zy
onvermydelyk genoodzaakt hunne uiterfte krachten ter Zee in te fpannen

,

en daar en boven vergunde zy aan verfcheide van haare Onderdaanen
Schepen toe te rufl:en , en den Vyand te beflryden

, gezamentlyk met die
van haare Majefleit. Deeze loffelyke Prinfes gaf alle voeglyke aanmoedi-
gingen aan Zee - OfBcieren van verdienfle, gelyk de vermaarde Raivkigh,
Drake, en andere, voor welke zy een byzonder aanzien toonde, en aan
welke zy verfcheide bewyzen gaf van haare Koningklyke gunfl:, eft groote
Schenkaadjen deed , als men de waarde van de Landgoederen en van an-
dere dingen in die tyden in aanmerkinge neemt.

Maar Koning Jacobus de eerfle, een vreedfaam Vorfl zynde, werd de
Scheepsmagt in zynen tyd weinig behartigd. En eenige van den Adel de
muitende Party aankleevende , in wiens handen de Regeering geraakte
in zyn Zoons tyden, werd het bevel over de Oorlogfchep.n gegeèven aan
Lieden van geringe geboorte, daar toe bevorderd alleen tloor hunne erva-
rendheid en kennisvan Zee-Zaaken, .in plaats dat eertyds de Kapiteins en
Luitenants Lieden van fatfoen en middelen zynde, die alleen dienden om
de eere van 't bewind , zich zelfs alleen kiden op het Stuk van de Mili-
tie, het beflier en de manoeuvre der Oorlogfchepen aan de Schippers over-
laatende.

Maar Karel de tweede , herfleld zynde , vond het anders goed , en deed zyn
befl om den grooten en kleinen Adel in het bewind der Scheepsmagt te

herftellen,- ten dien einde flelde hy zynen Broeder, den Hertog vax\ Jork
aan tot Lord Hoog- Admiraal van England, en deeze zich in perfoon aan
het Hoofd der Vloot begeevende, volgden hem veele Volontaires van
fatfoen. En de Koning , te verflaan gegeèven hebbende dat de genen die

ïi h h h h 2 in
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in zyne Vlooten bevordering zochten , volmaakte Zeelieden moeflen wee-

zen , rechtte de Order der Reformades op , aan welke hy zyne Brieven

gaf, en Tafel -Gelden toeftond, tot aanmoediginge van den grooten en

kleinen Adel, die hunne Zoenen dienfl ter Zee zouden willen doen nee-

men ; en om anderen een voorbeeld te geeven , zond hy. eenen van zyne

eige Zoonen op de Vloot, om tot een Zeeman opgetrokken te worden.

In alle dingen begunftigde hy zyne Zee-Officiers hun vryen toegang tot

hem geevende , 't welk hun eene algemeene eerbied ten Hove deed ver-

krygen,* en Lieden van fatfoen en middelen bewoog om hunne Zoonen op
Zee te zenden , om hen bequaam te maaken tot bevorderinge op de

Vloot. En vermits de Koning byzonder vernuftig was in den Scheeps-

bouw, moedigde hy dien krachtig aan in anderen, dikwyl zelf op de

Timmerwerven en in zyne Magazynen gaande, en onderrichtingen gee-

vende aangaande Schepen op Ilapel,. en nu eenige uitmuntende Scheeps-

Timmerlieden Ridders flaande.

Eln vermits in zynen tyd de betaling der Zee - Kapiceinen zeer gering

was, maakte hy die fchade op eene andere wyze go^d, hun verfcheidje

dingen toelaatende die nu niet geleeden worden
; gelyk Pryzen te plunde-

ren , Convoy-gelden te neemen, Koopmans- Goederen, Zilver, Juweelen

en PafTagiers over te voeren , waar door zommige van hun een groot for-

tuin gemaakt hebben; gelyk ook door andere middelen, die toen in ge-

bruik raakten , en den Zee-Kapiteinen groote Voordeelen aanbragren. Zo-

danig was het aandeel dat zy hadden in de winllen van hunne Schryvers,

door middel van de overgroote Voordeelen die zy trokken van de Mond-
kofl: der Manfchap , die verlof hadden om naar de Wal te gaan , door de
naamen der Manfchap in hunne Boeken te houden lang naa dat zy dood,
weggeloopen of van den dienfb ontilaagen waren, door het Maandgeld van

't.Scheepsvolk te koopen voor de helft van de waarde, door het Volk een

gemaakten Drank voor Wyn te geeven, Briefjes in te geeven van doode

of weggebope Matroozen , aan het Volk of aan hunne Gemagf.igden of

Executeurs eenige geringe erkentenis geevende, en himne volle betaling

ontvangende. En fchoon, in de tyden van gemelden Kuning, verfcheide

Kapiteins te edelmoedig waren om zich door zulke laage middelen te ver-

ryken , waren 'er genoeg andere , die zy voor behoorlyke voordeelen hun-

ner bedieningen hielden ; en zy bleeven in zwang tot dat veele van die

misbruiken allengs voor een groot gedeelte weggenomen werden.

Tot beter beflaan der Zee-Kapiteins , terwyl zy zich aan de Wal bevon-

den, gaf Koning ATare/ veelen van hun bedieningen aan zyn Hof; maakte

ibmmige Gouverneurs van Forten en Kafteelen , anders CommilTariflen

van de Vloot; en veele van hun waren Oiücieren van zyne Gardes én-

Troepen
Waar naa Koning Jacobus-, tot de Kroon gekomen, aanmerkende dat

de Z«^e-Kapiceins geringe Gagie trokken, en hen in zyn belang trachtende

te brengen, oordeelde hy,. ten einde hen in ftaat te {lellen om de waar-

dighieid hunnei: bedieningen des te beter op te kunnen houden , dienflig

QVSk
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om hunne betaling te vermeerderen met een toegift, onder den naam van
Tafel- Gelden.

En fchoon hy hun verdere aanmoediging beloofde, behalven het gene
hun door die 1'afel-Gelden was vergund , droeg hy geene zorg voor hun
onderhoud aan de Wal, en de betaling hunner Luiienants, die maar heel
gering was , werd niet verhoogd.

In de Vooraffpraak van die Inflellinge der Tafel- Gelden wordt gezegd,
dat zyne Majelleic vernomen hebbende naar den ftaac zyner Koningkhke
Scheepsmagt,en ontdekt dat de openbaare dienft zyner Schepen tot bvzoii-

der gebruik ilrekte, 't welk voortquam van 't misbruik der vryheid,eêrt\'ds
toegelaaten aan de Kapiteins om Juweelen, Zilver en Biljoen, enz. over ce

brengen, en daar naa (tot de byzonderheden overgaande) volgt 'er dat
zyne iNlajefteits welbehaagen is,

I. Dat de gemelde overvoering geheel verbooden worde , 'c en zy
dat 'er, onder zyn eigen hand, een Verlof toe gegeeven is; op ftraffe

van atdankinge , van verbeurte der genoote voordeden en profyten en
verdere willekeurige ftraffe.

I I. Dat 'er door Oorlogfchepen geene PafTagiers mogen overgevoerd
worden, uitgenoomen vrygekofce Slaaven, Perfoonen die Schipbreuk ge-
leeden hebben , of Onderdaanen van zyne Majefteit uit vreemde Schepen
genomen , onder dezelfde penaliteiten.

III. Dat'erCopyen van alle Scheeps- Orders, gegeeven of ontvangen
op Zee , aan den Secretaris der Admiraliteit overgezonden zullen worden.

IV. Gelyk ook berichten van de aaHkomfl: van des Konings Schepen in
vreemde Havens , en Uittrekfels uit hunne Journaalen.

V. Dat op het einde van elke Reize de Journaalen, en de Regifters der
Bevelen , desgelyks aan den Secretaris der Admiraliteit overgezonden zul-

len worden; en dat deeze Reglementen ftipt zouden worden nagekomen:
Uit aanmerkinge van al het welk, en tot hunne grooter aanmoedinge,
zyne Majefteit de volgende Jaarlykfche lafel-Gelden toeftond aan de Com-
mandeurs , zonder het gene aan de Vlag - Officieren toegeftaan is ie ver-
jniaderen

*^vv.

Hhhhh 3 Tafil-
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Tafel van van het gene Jaarlyks toegejlaan is aan eerC

Commandeur van eiken Rang van Schepen.

Rang.
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De Lord Groot - Zege] -Bevvaaarder.

Lord Prefident.

Lord Klein-Zegel-Bewaarder.

Hertog van Hamilton.

Lord Ópperhofmeefter.

Lord Kamerling-

Graaf van Brigdivater.

Graaf van Scarbrough.

Vicomte Newport.

Vicomte Sydney.

Vicomte Falkland.

Lord BifTchop van Londen.

Lord Cornwallis.

Lord Godolphyti.

Ridder Robert Ho-ward.

Heer Secretaris Trenchard.

Heer Kancelier van de Exchequer.
Heer RuJJel.

Heer Bofcaiaen.

1. Dat de Zee- Gage van de Vlag -Officieren, Commandeurs, Luite-

nants, Schippers en Chirurgyns van zyne Majefteits Schepen verdubbeld
zouden worden.

IL Dat alle Vlag - Officieren van den i^en, 2den, jden, ^.den en jdeif:

rang, en van Branders, en de eerfte Luitenants en Schippers van den
lüen^ aden en 3den rang, die een Jaar lang gediend hadden in denzelfden
pofl in Schepen van dien verfcheiden rang , of zich in een algemeen ge-
vecht bevonden hadden , halve Gage zouden trekken terwyl zy aan Land
waren, alle vierendeel Jaars te betaalen uit het Fonds der Vloot.

in. Dat alleen de Commiffie-Officiers , die aangefteld zyn door den Ad--
miraal of de Admiraliteit; en Onder -Officiers, die door den Scheepsraad
aangefteld zyn, de gunft van halve Gage zouden genieten.

IV. Dat dezelve zoude aanvangen den 2^^^ January toen laatfl: voor-
leden.

V. Dat geen Officier , die den dienft verlaat , of afgedankt is om eenig,
Wangedrag , die gunft zoude genieten,

VI. Dat het getal van Knechts, den Commandeurs toegeflaan , niet
meer zoude weeze dan

Tien aan den Admiraal van de geheele Vloot ; allen anderen inferieure

Vlag-Officieren acht; den Kapiteinen van den eerften en tweeden rang,.
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zes ; van den derden en vierden rang vyf; van den vyfden en zesden

rang, elk vier.

En dat het getal van Knechts verminderd zynde, dezelve genomen zou-

den worden uit het Boots-Volk van elk Schip.

VIL Dat Officiers op halve Gage ftaande den Vloot-Kaad mede zullen

bywoonen.

VIII. Dat 'er geen Convoy- geld geëifcht of ontvangen zal worden , by
verbeurte van Gage, en 't verUes van Dienfl: voor altoos.

IX. Dat de Commandeurs aan de Admiraliteit bericht zullen zenden

wanneer en waarom zy in de Haven komen.

X. Dat de CommilHariflen van de Scheepsmagt in de Havens , zullen

onderzoeken waarom de Schepen inkomen : En dat alle deeze Artikels en

Reglementen flipt nagekomen zullen worden.

Maar de Fonds van deeze inftellinge , die ontrent zes Jaaren duurde, tot

groot genoegen van alle Officieren, met den Oorlog eindigende; en de Ko-
ning geen ander middel weetende om dien te vinden, 't en ware hydieGrati-

Êcatiè'n uit zyne eige Inkomflen betaalde , maakten de tien Lords van de Ad-
miraliteit een ander bewerp, by 't welk zy de fom van veertig, tot on-

trent achtien duizend ponden jaarly ks verminderden , voor halve Gage, alleen

tegeeven aan een zeker getal Officieren , hunne Zee-Gage in 't geheel fchier

een derde befnoeyende, en die van de Kapiteins volkomen een derde.

Welke inftelling, zonder dat de Koning 'er zich mede bemoeide, met alle

bedenkelyke goedkeuring van hetHuis der Gemeentens werd ontvangen,

om dat zy in Vredes tyd maar 18000 ponden 's Jaars behoefden te geeven;

en in tyd van Oorlog kon de betaling, den Officieren in Commiirie afge-

trokken ,
genoegfaam weezen om die aan de Wal zouden zyn te onderhou-

den, indien eenige zich daar mogten bevinden: want de dertig fchell. per

Man 'sMaands Gage, genoeg zynde om de Zee-Officiers die dubbele Ga-

ge trekken te betaalen , konden daar door de Schepen van eiken rang het

gemiddelde Supplement, minder dan dertig fchell. 'sMaands, krygen , 't

welk de fora -is die door het Parlement is toegeftaan ; weshalven kon het

furplus, boven en behalven het gene den Zee-Officieren afgetrokken was,

volflaati tot de betalinge derTafel-gelden van de Admiraalenen Vlag-Offi-

cieren, en der buitengewoone douceurs van Commandeurs en Chef van Ef-

quaders , die de groote Wimpel voeren , de gevallige koflen van de Viag-

•Officieren, en van Kapiteinen in den Krygsraad voorzittende; gelyk ook

feunne Reiskoften , toegift voor papier, inkt en pennen, mitsgaders an-

dere noodzakelykheden voor hunne publyke Brieven, Journaalen en Be-

richten ( volgens het oude gebruik van alle publyke Bedieningen , zoo wel

.als van de.Vioot) en wat meergebragt kan worden onder de klalTe van

Gages,
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Gages, exempt van de drie andere van Viftualie, Dragt, Sleet, en Krygs-
voorraad ; voor welke , en hunne toevallen , het Parlement desgclyks af-

zonderlyke fommen toellaat.

En dit Ecabliflement, ingevolge van een raadflot van het Huis der Ge-
meentens, zyne Majefleit verzoekende het in oogenfchyn te neemen , den
Koning voorgelegd zynde

,
gezeten in zynen Raad te Kcnjington den iS^^"

April 1700, keurde zyne Maji;ftcit het zelve goed, en daarom hebbe ik

dienftig geoordeeld hier beneden een kort begrip daar van te geeven.

Dat de geheele dubbelde betaling, vergund aan de Officiers van de
Vloot, befnoeid zoude worden , volgens de onderflaande Lyft, waar uit

zal blyken, dat 'er bynaa een derde van afgetrokken is.

fDe geheele Gage.
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Dat, boven en behalven de inflelÜng van Manfchap op de Schepen,

men vergunnen zoude als Knechts of Dienaars van de Vlag-Officieren, als

hier beneden, teweeten,

Den Admiraal - - - - - 50
Den Admiraals van de Witte en Blaauvve - 30
Vice- Admiraals - - - - - 20
Schouts-by-Nacht - - - - - 15^

Man voor

'hunne Vlaggen.

Aan eene Admiraals Geus, en aan een' Vice -Admiraal en Schout -by-
Nacht, die Vlag voerende, het zelfde getal als die van Efquaders.

Dat 4 Man van elke 100 van het Boots volk , den Kapiteinen toegeftaan

werd als hunne Knechts.

Dat alle Volontaires en extraordinaire Midfchip - Men *
, met hunne

Knechts fupernumerair zullen zyn.

Dat men altoos aan de Wal een voeglyk getal Zee-Officieren zal onder-

houden, om gereed tot den Dienfl te weezen.

, Eenen Admiraal van de Vloot, op 2 pond 10 fchell. 's daags.

Eenen Admiraal van de Witte en eenen van de Blaauvve Vlag , op i

pond 15 fchell. 's daags elk.

Drie Vice-Admiraals op i pond 5 fchell. elk 'sdaags-

Drie Schouts-by-Nacht, en de Kapitein van 't Admiraals-Schip, tot 17
fchell. 6 d. 's daags.

Vyftig Kapiteins die in den laatflen Oorlog gediend hebben , volgens

de oudheid van hunnen dienft, 20 van welke tot 10, en 30 tot 8 fchell.

's daags.

Honderd Luitenants als boven , veertig tot 2 fchell. 6 d. en feflig tot 2

fchell. 's daags.

Dertig Schippers als boven , 15 tot 2 fchell. 6 d. en 15 tot 2 fchell.

's daags.

Op welken voet de geheele koften maar 181 13 ponden 'sjaars zullen

beloopen.

Dat die fom op de gewoone begrooting der koften van de Scheepsmagt

gebragt zal worden , te beginnen met den eerften January 1700. N. S.

Dat geene andere Officiers, dan die door de Admiraliteit of de Scheeps-

Raad der Vloot aangeflield zyn , die douceur zullen genieten.

Dat geene, die den Dienft zonder verlof verlaaten hebben, of gedemi-

teerd zyn om eenig Wangedrag, daar recht toe zullen hebben.

Geen Officier in Kooplieden Dienft, of andere publyke Bedieninge zal die

douceur genieten.

Maar

* Jonge lïeeren, die in alle gelegenheden den Scheéps-OfHcieren behulpfaam zyn in het

gene op het Schip te doen valt: zy zyn gemeenlylc Edellieden die op hunne bevorderinge

Haan, hunnen bepaalden tyd als Volontaires op de Vloot uitgediend hebbende.
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Maar de Vlag - Officiers en Kapiteins zullen zich gereed houden om op
hec ecrrte ontbod te komen affifleeren by de toeruftinge van Schepen.

Die getal zal altoos aangevuld worden door de naafte in orden, als 'er

eenig ÜfHcier fterfc of geremoveerd wordt.

Den Leezer dus een genoegfaam Bericht gegeeven hebbende van deeze

drie Etabliirementen van de Gage der Zee-Officieren in 't algemeen , zal

ik nu iets zeggen van de byzondere aanmoediging, voorgefteld indeScheeps-

Inftrutliën , die de Ridder George Rook liet uitgaan in den Jaare 1703, aan

de Kapiteins en 't Bootsvolk van Branders, kleine Fregatten en Kitfen in

haare JMajefteits Dienft; om acht te geeven op alle voordeden , zoo wel

als inconveniënten die men in den Dienfl; ontmoet, ten einde den toefland

der genen die 'er in gebruikt worden onpartydig ter neder te (lellen.

De aanmoeding in zulke gevallen voorgefïeld, komt hier op uit.

Dat zoo een van 's Vyands Oorlog-Schepen van 40 ftukken of daar bo-

ven, vernield wordt, dooreenen van haare Majefteits Branders, zal de
Kapitein eene belooning krygen van 100 pond of eene gouden Medaille

en Keten van die waarde ter zyner keure, en andere Perfoonen die zich

aan Boord van den Brander bevinden , zullen elk eene beloning krygen van
10 pond , welke ook betaald zal worden aan de Executeurs of naafte Erf-

genaamen van zulke die komen te fneuvelen; en zoo een van 's Vyands
Vlag-Schepen vernield wordt, zal' de beloning dubbel zyn, en zy zullen

alle geavanceerd worden.

Dat zoo een van haare Majefteits Fregatten, Kitfen, Smakken, Hul-
ken of Booten eenen van 's Vyands Branders entert, of vernielt, of belet

een van de Schepen der Koninginne boven den vyfden r«ng, aan Boord te

klampen, zullen de Oificieren en het Bootsvolk, die daar by uitfteekend-

heid veel toe gedaan hebben
,
geavanceerd worden , en ieder Perfoon zich

aan Boord bevindende van die Schepen of Booten zal eene beloning trek-

ken van 40 fchell. , welke desgelyks betaald zal worden aan de Erfgenaa-
men of Executeurs van die gefneuveld zyn. En zoo voorgemelde Booten
of Vaartuigen omkomen in de onderneemingc , zal de volle waarde daar
van betaald worden aan de Eigenaars , door de Threfaurier van haare Ma-
jefteits Vloot; en de Manfchap zal beloond worden; en 't Scheepsvolk
van de Booten der Vloot, die beletten dat des Vyands Branders de Sche-
pen der Koninginne befchadigen , zal alle behoorlyke aanmoediging kry-

gen , naar het bericht dat de Kapitein van de Zaak zal geeven , dien zy
door zoo gevaarlyk een beftaan zullen kunnen redden.

Belangende de Scheeps-Orders, op den zelfden tyd uitgegeeven , door
den Admiraal Rook, behalven dat zy te wydlopig zyn om liier in haar ge-

heel plaats te kunnen krygen, en van zulken aart zyn dat zy niet wel ver-

kort kunnen worden; zynde alleen een Bericht van de Seinen, waar naar

de beweegingen van de Vloot gericht moeten worden in 't Z'^ilen en
Vechten; kan ik niet zien wat nut een Koopman of eea Schipper van

I i i i i 2 '
^ een
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een Koopvaarder uit de kennis van dezelve zoude kunnen trekken. En
aangaande de Officiers van haare Majefteits Vloot, die hebben altoos af-

fchriften van die Orders , en Inftrudiën , welke hun in het Admiraliteits-

Hof ter hand gefield worden : Zoo dat het overtollig zoude weezen hier

een Bericht van dezelve te geeven; te meer om dat zy geene betrekking

hebben met den ftaat der Zee-lieden , met welken te befchouwen ik be-

zig ben.

Aangaande het beftier of gouvernement van haare Majefteits Schepen,

zal ik hier een Uittrekfel geeven van het hoofdzakelykfte der Inflrudliën ,

uitgegeeven door zyne Koningklyke Hoogheid, de Prins van Denemarken;

in welke vervat is al het zakelyke dat gevonden wordt in de Statuut van

13 Kar, 2, en elders; uitgenomen de Artikels tegen Verraad en bloheid ;

van welke het genoeg is in 't algemeen te zeggen, dat zulke Misdaaden

alle met de Dood geftraft worden , of anderfints naar de befcheidenheid

van den hoogen Krygsraad.

KORT BEGRIP,
Van de Reglementen , ingefteld door 2,yne Koningklyke

Hoogheid den Prins van Denemarken, federt zy-

ne aanftelling tot Lord Hoog - Admiraal van England,
• in welke de Kapiteins vermaand worden in acht te neemen^

AT God naar behooren gediend worde, en Zonde, profaneeren, en

alle baldadigheden beteugeld en geftraft worden, te weeten,D
Dat alle Perfoonen, overtuigd van Flocken en Züiecren, of van lajleringe van

Gods Heiligen Naam , een dag Gage verbeuren.

Dat de Zeelieden even zoo veel zullen verbeuren voor Dronkenfchap ; maar zoo

^erklagt e komt aan de Koningin, of aan de Admiraliteit , dat eenig Officier zich

fchuldig gemaakt herft aan die misdaad, dat hy zyne zyne Bediening verliezen

en voor altoos inhabil zy tot den Dieiijl.

Dat Boi'tsgezellen , o-ocrtuisyd van leugen , aan den Lyve gejlraft worden , door

ophyffinge op bet groote Hoofdtowjo, enz. en dat anderen een halven dag Gage

verbeuren.

Dat 'er vergoeding worde gedaan aan de vcrongelykte Party , uit de Gage van

eenigen Matroos van Diefftal overtuigd-, en de Misdadiger verder gejlraft , zoo

als de Commandeur zal meenen be behooren.

Dat voor 's nachts aan de PVal te hlyven zonder verlof, ieder Perfoon verheure

twee dagen Gvge, vonr de eerfte maal; voor de tweede vier , en voor de derde eene

week Gage , en voor de vierde weggejaagd worde als een Deferteur.

Dat die de Wacht verzuimt , of daar niet op gevonden wordt , een dag Gage

verbeure.

Dai
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Dat het Jliiapcn op de TVach:
, gcfcraft vjuide naar goeddunken van den Com-

mandeur , en het dek te bevuilen desgelyks.

Dat decze Penaliteiten alle Maand voorgeleezen en flipt nagekomen zullen wor-

den j en dat 'er boek gchoude viorde van de Ferbewingen.

Dat zy alle week aan den Secretaris van de Admiraliteit overzenden

een bericht van den voortgang, gemaakt in het uitruften der Schepen.

Dat al het Want, Gereedfchappen , Toebehoren en Takelaadje van de

Schepen in goeden llaat zy , voor dat zy in Zee gaan.

Dat alle noodige Krygs- en Mond - behoeften aan boord der Schepen ge-

bragt worden , eer zy t'Zèil gaan, op dat de Koningin niet vervalle tot de

onnodige Koften van ze hun achter naa te zenden.

Dat 'er tegenboek gehouden worde van alle Contradlen , op dat men
wcete met welken voorraad zy op Reize gaan.

Dat zy bezorgen dat hunne Schryvers eene byzondere Rekening ia

fchrift houden van allen Voorraad die aan Boord komt , om het fteelen

voor te komen.
Hunne betaling zal beginnen te loopen van den eerften dag dat zy aan

Boord vernacht hebben , en niemant mag eenen nacht aan de Wal blyven,

't en zy alleen Vlag-OiEciers wier Dienfl: aan Boord als byzondere Bevel-

hebbers waargenomen zal worden door hunne Luitenants, welken door

deezen wordt gelaft.

Hunnen onmiddelyke Bevelhebbers te gehoorzaamen , en allen Officieren ho-

ven hen.

Niet aan de Wal te gaan , zonder verlof van hunne Commandeurs.

In geval van overlyden of afweezendheid hunner Commandeurs ^ het hevel over

't Schip op bet ivelke zy dienen op zich zelfs te neenien.

Een net Journaal te houden van alle handelingen , en een affchrift daar van

over te geeven aan de /Admiraliteit , en een ander aan den Vloot- Raad.

Den Kapiteinen kennis te geeven van alle Baldadigheden van PaJJagiers of an-

deren , die zy te weeten komen.

Niet betaald te %vorden zonder een Certificaat te vertoonen van de voornaamfle

Officiers en Commifjariffen van de Floot , dat zy zich van hunnen pHgt gequeeten

hebben voor zoo verre hun bewufl is.

Dat de Bottelier des Proviand -Meefters hand toone van geleverden

Voorraad.

Dat gene Kabels gekapt, geene reparatiën gedaan worden , dan die door

den Kapitein en OiEcieren nodig geoordeeld worden ; en dat 'er ten dien

einde een Schouw-boek gehouden , en geene Voorraad geleend worde, 'c

en zy in geval van noodzakelykheid.

Dat 'er eene rekening van de koften van allen Voorraad, getekend

door den Kapitein , aan den Controllcur van haare Majefteits Vloot over-

gezonden worde.

I ii i i 3
Geene
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Geene andere dan bequaame Manfchap aan te neemen , en geene over-

tollige te dulden, zonder uicdrukkelyk bevel, 'c en zy die uit Wrakken
geborgen of Siaaven die gelofl zyn , enz.

Een net Monfter-boek te ontvangen van den Schryver der laatfle Mons-
teringe.

Een Zee-boek in goede orden te houden , de Manfchap alle week te

Monfteren , en het Monftcr- boek alle twee Maanden aan 't Kantoor der

Vloot te zenden, enz.

Geen Manfchap affcheid te gecven door Briefjes, buiten nood , en een

Maandelyks bericht in te zenden van die hun affcheid gekreegen hebben.

Om 't namaaken te myden zullen 'er geene andere dan gedrukte Briefjes

gegeeven worden ,
getekend door den Kapitein , den Schipper , den Bot-

telier en den Hoog-Bootsman , en niet voor dat de Perfoon voor wien het

is werkelyk afgedankt zy.

De Manfchap by malkander te houden , terwyl 't Schip verfleld wordt.

Het Schip evenwigtig te houden.

Eene byzondere lyft der overtalligen, enz. te zenden aan de Proviand-

Meefters van haare Majefteits Vloot, tot geregelder re- Viftualieeringe.

Zorgvuldig te onderzoeken naar de reden van eenige foort van Viftua-

lie, die te kort komt.

De Klederen en Kooi-goed van zieke en gewonde Manfchap met him
aan de Wal te zenden , als zy zelfs aan de Wal gebragt worden , en alle

behoorlyke zorg voor hun te draagen; en ahfent boven hnnne naamen te

zetten , tot dat zy weder komen , of Certificaaten brengen dat zy op een

van haare Majefteits Schepen zyn gegaan.

Geene fterke Dranken te Verkoopen.

De Bottellier zal den Tabak verftrekken , volgens bevel van den Vloot-

Raad; niet meer koftende dan 20 d. het pond, in Kardoezen; en niet

meer dan 2 ponden 's Maands aan elk Man.
De Kapiteins zullen in alle gelegenheden de eere van hunne Souvereine

ophouden ; haare Majefteits Onderdaanen en die van haare Bondgenooten
befchermende.

Niettegenftaande het geene airede van Saluten gezegd is, zal ik hier

invoegen het gene daar ontrent bevolen is, de Inftruóliën van zyne Ko-
ninglyke Hoogheid j het ftuk is gewigtig genoeg om hier in 't breede

plaats te krygen.

XXXI. ARTIKEL.
Ah Gy eemg Schip of Schepen in haare Majefieits Zeen ontmoet (welke tot

uwe beter ondcrrichtinge hier in
, gy moet 'weetett dat zich uitftrekken tot Kaap

Finiflerre) hehoorenden aan een Freemden l^orfi of Staat , moet gy verwachten,

dat zy hun Mars-ZeilJlryken , en hunne Flag inneemen, in erkentenijje van haa-

re Majefteits Sovereineteit over de Zeen ; en zoo 'er een is dat zulks 'weigert, of
mcerftand iml bieden, moet gy alle middelen in 't wcrkftellen, en uw uiterfte

beji doen om het daar toe te dwingen , en alle verkorting van haare Majefteits

eere
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eere te beletten; en indien eenige van haare Majejïcits Onêerdaancn hunnen pligt

zoo verre mogen vergceten , dat zy hun Mars-Zeil nietjlreeken , als zy u voorby

vaaren, ziih gy hen , als het gefchicden kan zonder dat de Reize te niet hope , by

de l^hg brengen om die verachting te verantivoorden , of anders den naam van

het Schip en den Schipper en van de Plaats daar het Schip van daan komt , en van

die daar het naar toe moet , aan den Secretaris der Admiraliteit overzenden , tot

onderrcchiinge van haare Majefteit , van my zelven , of den Lord Hoog-Admiraal van

England, of CotnmiJJariJfen in der tyd den Dienji van Lord Hoog-Admiraal viaar-

neemende; en gy zult den Schipper van het zelve den fchoot doen betaaien, die

gy 'er op doen zult. Wyders moet gy weeten , dat in haare Majefieits Zeen

haare Majejïcits Schepen voor niemant hebben te Jlryken , en dat in andere Zee-

geivejlen , haare Majefteits Schepen hunne Vlagge of Mars-Zeil voor geen Vreemd

Schip hebben te ftryken , 't en zy het Vreemde Schip eerfi geftrecken hebbe , of op

den zelfden tyd zyne Vlagge of Mars-Zeil voor haare Majejleits flryke , uitge-

nomeninde Haven van eenigen Vreemden Vorft, of op de Rede, opecnKanon-

fchoot van ecnig Fort of Kafteel , alwaar gy iemant aan de Wal zult zenden , om
te verneemen hoe zy uwen groet denken te beantwoorden ; en in geval gy wel ver-

zekerd zyt , dat men u fchoot voor fchoot zal wedergroeten , zult gy de Haven
groeten , zoo als gebruikelyk is; maar zoo gy niet vaft verzekerd zyt dat men u

met een gelyk getal Stukken zal beantwoorden , zult gy die Plaats geenfints groe-

ten. En zoo het Schip dat gy Commandeert in dien zelfden tyd haare Majefieits

Vlagge voert , zult gy , eer gy de Plaats groet , te recht verneemen , hoe Vlaggen

van andere Vorfien (van dezelfde hoedanigheid als gy voert') daar gegroet zyn

geweeft ; en gy moet daar op aanhouden dat men u gruete met dezelfde eerbied en

waardigheid als eenige Vlag van dezelfde qualiteit als die gy voert , van eenigen

anderen Vorft , in die Plaats gegroet is geweeft ; en daar moet gy op geenerhan-

de wyze van afftaan.

XXXII. ARTIKEL.
Gy wordt by deeze gelaft (ingevolge een order van den <^opn Juny 1681)

dezelfde regels van Salueeren te volgen in de Havens van Genua als gy doet te

Livorno, en in alle andere Havens , zonder eenig onderfcheid, niet tegenftaan-

de alle vorig gebruik.

XXXIII. ARTIKEL.
Belangende het Salueeren , moet gy in acht neemen en ftipt volgen het volgende

Reglement, teweeten, een Kapitein van een Schip, geen Admiraal, Vice- Ad-

miraal of Schout - by • Nacht zynde , als het eerft aankomt en zynen Admiraal of

Commandeur en Cheï groet, zal elffchoot en geeven, zyn Vice-Admiraal negen,

en zyn Schout- by- Nacht en de andere naar gerade twee minder , naar hunnen

rang; maar de Commandeur van een Schip behoeft zynen Admiraal of Comman-
deur en Chef niet te groeten als by het eens gedaan heeft, uitgenomen als hy

twee Maanden van de Vlag abfent is geweeft. JVanneer een Schip van den twee-

den
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den Rang een Ambajfadeur , Hertog , of Edelman zal voeren , zal het , afs hy

aan boord komt elf Jchooten doen, ah hy aan Land Jlapt vyftien; en als het een

Ridder , een Froww of Heer van fatfoen zal voeren zal bet , ah hy aan boord

komt , zeven Stukken lojjen , en als hy naar de Wal gaat , ef, en andere Schepen

van minder charter elk twee minder ^ volgens hunnen Rang en het getal Stukken dis

zy voeren.

Wanneer men een' Admiraal van eene Vreemde Natie ontmoet , zal hy van alle

Schepen die hy groet met een gelyk getal Stukken beantwoord worden : zoo 't een

Vice-/ldmiraal is , zal de yJdtniraal hem beantwoorden met twee Stukken minder ;

7naar de Vice-Admiraal en de Schout- by- Nacht, en zoo veelt van de reji als hyzal

groeten , zullen hem een gelyk getal Schooien geeven. Zoo 't een Schout-by-Nacht

is , zullen de Admiraal en de Fice - Admiraal hem antwoorden met twee minder ;

maar zoo hy eenige andere Schepen komt te groeten , die zullen hem met een gelyk

getal beantimorden. Wanneer een Oorlog- of Koopvaardy-Scbip van eene andere

Natie of van onze eige , een van haare Majefteiis Schepen groet, zal dit met

twee minder antwoorden. Wanneer eenige van haare Majejleits Kapiteins een

van haare Majejleits Kafleelen zullen moeten groeten, zullen zy twee Stukken

minder geeven dan zy gelajl zyn te geeven ah zy hunnen Admiraal of Comman-

deur en Chcï groeten
,
gelyk voorgemeld; welke regeh vóornamelyk ziende op eenen

tyd van Vrede , moet gy acht geeven dat gy ,
geduurende den Oorlog

, geen Ge
fchut lofi om eenige Schepen of Kafteelen , welke zy ook mogen weezen te groeten,

uitgenomen de Schepen of Kajleelen van Uitheemfche Vurjlcn of Staaten in Vriend-

fchap zynde met haare Majefteit : en dezelve groetende moet gy de regels volgen
^

in dit Aitikelvoorgefchreeven, gelyk hierboven.

Let. Ik hebbe my genoopt gevonden om die Artikels hier voluit in

te voegen , op dat men zoude zien hoe naaukeurig de Regeering noch

acht blyft geeven op het teere Stuk van de Souvereineteit der Britfcbe Zeen.

Dat , in geval 'er Pryzen genomen worden, alle dieveryen belet, en de

Pryzen in de Haven opgebragt worden , om 'er over te procedeeren in 't

Hooge Admiraliteits-Hof ; dat men drie van de voornaamfte Gevangens

met 3e Papieren derwaart zende.

Geen Tabak te rooken in gevaarlyke Plaatfen, en alle mogelyke zorg

te draagen voor brand.

De Maften niet te veel te waagen in ftorm en onweer.

Alle Engelfche Mairoozen uit vreemde Schepen te neemen, en de Schip-

pers te dwingen hun hunne verdiende Gage te betaalen.

De Schepen te doorzoeken naa Wapens en Krygs-Voorraad en als on-

trent dezelve geen goed bericht kan gegeeven worden , dezelve over te

brengen in haare Majefteits Schepen.

En om alle onnodige koften in Krygs-Voorraad te voorkomen , zal men
den gemelden Voorraad niet goed doen, zoo hy niet bederflyk is , 't en zy

het blyke dat hy weezendlyk gebruikt of geconfumeerd is in den dienft.

De eerfte Maand het Volk twee maal 's weeks te exerceeren, de tweede

Maand



V A N E N G L A N D. go^

Maand maar eens, en daar naa alle Maand eens; maar zes fchooten voor
elke exercitie goed doende.

Geen Roermaker aan te neemen , zonder certificaat van zyne bequaam-
heid, van den Artillery - Meeller , en hem niet te betaalen, zonder een
certificaat dat hy aan zynen plicht voldaan heeft.

Naa een Gevecht het Kruid te overzien j te certificeren welke Ammu-
nitie uit de Pryzen genomen is.

By het affterven van Konftapels, of minder Bedienden, inventariflen te

maaken van hunnen Voorraad.

Kapiteins kennis te geeven als het Schip eene Haven nadert, en als zy
aan de Wal gaan, het Buskruid te beveiligen tot dat het uit het Schip
genomen zy.

En om alle ongelukken van het Kruid te voorkomen, zal de Kapitein,

of, in zyne afweezendheid , de naafb hem commandeerende Officier, den
Sleutel van de Kruid-Kamer altyd bewaaren, en een Schildwacht voor het
Luik plaatfen , met itrikt bevel van niemant naar beneden te laaten gaan

,

zonder byzonder verlof.

Geene Koopmanfchappen aan boord te neemen , Goud , Zilver en Ju-
weelen uitgezonderd.

Geen verlof te geeven aan eenigen Officier om van 't Schip te gaan,
als het zeiJrêe is.

Als men Officiers fufpendeert of confineert, zal men inventariflen maa-
ken van allen Voorraad, en andere dingen die zy onder zich hebben, in

den tyd hunner fufpenfie, en men zal hun recipiflen daar van geeven.
In geene Haven in te loopen zonder bevel , of daar langer te blyven

dan geordonneerd is.

Op het einde van de Reize , een Journaal daar van over te geeven aan
den Secretaris van de Admiraliteit; en als men geduurende dezelve aan
hem fchryfc, zal men verflag doen van het gene op het Schip voorvalt,

en welke Manfchap en Leeftogt aan boord is , en hoe de wind is in den
tyd dat men fchryft.

De Boeken en Papieren van geftorve Officieren te bewaaren.
De A6le van 't Parlement, aangaande Pryzen, naa te komen.
Alle Schepen en Vaartuigen, den zelfden weg moetende neemen, te

befchermen; zorg te draagen voor alle die onder hun Convoy zyn, en
geen Convoy-geld te neemen.
Een bericht van de inkomft in de Haven over te zenden.

Geen Vrouwen aan boord te neemen.

„ Deeze Inflruftiën zorgvuldig waar te neemen , en certificaaten , van

„ derzelver nakominge, vanden Controlleur der Vloot, en den Opzien-

„ der, en den Klerk der Aften , te vertoonen aan den Trefaurier der

„ Vloot , voor dat de Gages betaald worden. Deeze Inftruftiën alle

„ Maand voor te leezen; dezelve en alle andere flipt naa te komen.
Geene Manfchap te neemen uit Koopvaardy - Schepen die naar huis

zeilen.

K k k k k Naa
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Naa deeze gaat de Prins voort met Injlru&iën te geeven aangaande het verhoo-

ren van Gevangens ,
genomen in Vyandlyke Kapers , en in Zeerovers , enz. van

welke airede breedvoerige melding gedaan is in het voorgaande Artikel ; en laat

zyne Koningklyke Hoogheid eenige bygevoegde InJlruSiiën volgen , den Kapiteins

helajlende.

Hunne overtallige Manfchap op te fchryven op het einde van het alge-

ineen en maandelyk Monller - Boek , meldende van waar en hoe zy aan

boord gekomen zyn.

Den tyd dac elke Bootsgezel dienll: genomen heeft net op te fchryven,

en den tyd van elk Mans abfentie van het Schip, en dien van zyne weder-

komlle aan boord ; en tediflingueeren tuflchen vrywillige engeprefte Man-
fchap, en tuflchen Menfchen van den zelfden naam.

Briefjes te geeven ten behoeve van de Bloedverwanten, of andere recht

hebbende voor de Gages, verftorvenen toekomende; geenen Man zyn af-

fcheid buiten noodzaak tegen zynen wille te geeven, en affcheid te gee-

ven aan alle die 'er om verzoeken , om geavanceerd te worden op andere

Schepen.

Op te fchryven de verandering van het Want , het verlies van Mas-

ten, enz. en redenen te geeven van 't verlies van Stengen of Booten.

Op het afflerven van Officiers den Voorraad te overzien, en nette reke-

ning te houden van allen af- of uitgeleenden Voorraad.

Zorg te draagen dat alle Krygs- en Mond-Behoeften, Matroozen Kooi-

goed , en alles wat voor Zieken nodig kan weezen , in goede orden inge-

fcheept worde.

Gefladig correfpondentie te houden met de Commiflarifl'en voor de Zie-

ken en Gequetflen.

Aan den Vlood - Raad reden te geven van 't wegneemen van ahfent van

de Naamen der Manfchap.

Als Matroozen wegloopen, de manier hunner defertie te melden op het

einde van 't Monfl.er - Boek.

De ReH: van die Inflruftiën en Orders niet heel zakelyk zynde , zullea

"wy overgaan tot de Lyll van de Koningklyke Vloot van England.

t Y S T
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BOMBARDEER- GALJOOT S.

Bajilisk

Blaft

Carcafe

Cornet

Furnace

Granada

Charlotte

Cleveland .

Fubbs

Henrietta .

Ifabella

lp ofWhight
Jemme .

Mannen.

30
30
30
30
30
30

Stukken.

4
4
4
4
4
4

Mortar

PoTtsmoutb

Salamander

Star

Serpent

Terror

Mannen.

65
50
35
35
30
30

Stukken.

ia
10
10

8

4
4

JACHTEN, 13.

Katherine . .

St. Los •

Mary
Queenborough .

Soetsdyk .

fVilliam andMary

BRIGANTYNEN, y.

Mannen.
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Vyfde Rang - - 30
Zesden Rang - - 16

Kruiflers in 't geheel 46 ————— 46
Branders - - - - - 11

Bombardeer Galjoots - - - 12
Jachten - - - - 13
Brigantynen - - - - 5
Sloepen - - - - 7
Advys - Jachten - - - - 3
Voorraad - Schepen - - - 2

Hofpitaal Schip - - - - i

Hulken - - - - 13
Huyen - - - - - ló
Smakken - - - - 3
Kitfen - - - - ' - t

Treil -Booten - - - - 2

Zoo dat 'er in 't geheel (uitgenomen Ligters.enz.

niet gemeld) in haare Majefleits dienft zyn Sche-

pen en Vaartuigen van allerlei foort ... - 258

Om het voorgemelde getal Schepen en Vaartuigen, die ontrent 9300
Stukken voeren, te bemannen en zeilvaardig maaken zou men ontrent

52000 Mannen nodig hebben, 't welk een overgroot getal is, en wel

12000 meer dan het Parlement toegedaan heeft. En in der daad, fchoon

de Koningin zoo veele Schepen heeft dat zy'c evengemelde getal Manfchap
zouden nodig hebben, twyfFel ik fterk of zy wel ooit alle te gelyk ia

dienfl: zyn geweeft.

Om den Leezer van de groote van die Water - Kafteelen een denkbeeld

tegeeven, moet ik hier invoegen dat 'er den 2$ July te JVoolmch een

Schip afgeloopen is, dat van den top van den Spiegel tot aan 'c voorfle

deel van den Leeuw van 't Galjoen 210 voeten en 7 duimen lang was.

Die talryke Vloot (kleine Kruiflers niet tellende) wordt verdeeld in

drie Efquaders , te weeten het Roode , het fVitte , en het Blaauwe zoo ge-

naamd naa Kleur van de Vlag of Standaard dien zy voeren.

Elk van die heeft drie generaale Officieren, te weeten een Admiraal,

Vice- Admiraal, en Schout-by-Nacht.

De Lord Hoog-Admiraal voert het bevel over de geheele Vloot, alszy

by malkander is, en de Kapitein van 't Schip daar hy op is, worde ge-

houden voor Scliout-by-Nacht.

., Al de refl der byzondere Commandeurs neemen plaats volgens hunne
oudheid van dienfl: Wanneer twee of drie Schepen te famen uitgezon-

den
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j&m worden op een' togt, en er geen Admiraal onder hen is, comman-
^eerc de oudfle Kapitein , 't en zy een van de jonger Kapiteins tot Com-
mandeur benoemd is, door eene byzondere ordre van den Lord-Hoog-Ad-
miraal, of den Admiraal van de Vloot.

Kleine Schepen maaken zelden Efquaders, maar worden uitgezonden op
byzondere Poften, of Convoyeeren Koopvaardy -Schepen , enz.

Alle die Schepen en Perfoonen ftaan onder het onmiddelyke bevel van
den Lord Hoog-Admiraal , die in de beftieringe der Zee-Zaaken geholpen

wordt door een groot getal OiEciers en Dienaars onder hem, behalven die

welke werkelyk op de Vloot zyn, van welke de Chefs zyn.

De Ridder John Leak, Admiraal en Commandeur en Chef.

De Ridder George Byng, Admiraal van de Witte.

De Ridder ^ohn Jennings , Admiraal van de Blaauwe.

De Ridder John Norris , Vice - Admiraal van de Roode.
De Hoog-Edele James Lord Dursky , Vice- Admiraal van de Blaauwe.,

John Baker , Schildk. , Schout - by - Nacht van de Roode,

De Secretaris van de Admiraliteit, Jojias Burchet, Schildk. Onder-Se-
eretaris, JohnFowler, Schildk.

Het beflier van het uitruften van Schepen , en dezelve van Krygsbe-
Jioefte te voorzien , enz. die zy tot hunne Reizen nodig hebben, is^ on-

der het gezag van den Lord Hoog-Admiraal , aanbevoolen aan de voor-

iiaamfle OfScieren en CommiflarifTen der Vloot, en dezelve van Mond-
behoefte te voorzien aan de Commiflariflen daar van.

De voornaamfte Officiers zyn de Trefaurier, Controlleur, Opziender,
en de Klerk van de Aften der Vloot.

De Ridder Thomas Littkton is Trefaurier, wiens werk is, wanneer de
Vloot -Raad hem aanfchryft welke fomme gelds 'er tot den dienft ont-

breekt, te folliciteeren by den Lord Hoog - Trefaurier , te ontvangen het
gene 'er bevolen wordt uit de Exchequer te betaalen , en rekenfchap daar
van te doen.

De Ridder R. Haddock, Controlleur, moet alle betalingen van Ga-
ges controlleeren ; onderzoeken en regieeren alle Rekeningen van Ver-
fchot , en Douceurs , enz. maken dat 'er genoegfaame Borgen zyn voor 't eene
en bevelen voor de andere, zoo zy niet gebruikclykzyn of vergund kunnen
worden door de in weezen zynde regels en gebruik der Vloot.

Daniël Furzer, Schildk. Opziender; zyn plicht is de Magazvnen van
Krygs-Voorraad te bezichtigen , mitsgaders de Schepen en den arbeid op
de Scheeps- timmerwerven,- en de Voorraad van de Hoog - Bootsman en
Timmerlieden, aan de Officieren van elk Schip overgeleverd, moeten in

zyn Comptoir verantwoord worden.

En de Klerk van de A6len moet alle Bevelen, Contraflen , Brieven en
Verloven regiftreeren , m.itsgaders de Minuten van de gewigtige Hande-
lingen van den Vloot-Raad, die voorkomen in de verrichtinge van zynen
Dienll. Tegenwoordig is het Karel Sargifon , Schildk.

L 1 I 1 1 Daar
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Daar is eene nieuwe aanftelling van Superintendenten of Opper -Op-
zicnders van de Havens en Timmerwerwen , wier werk is voortvaring te

doen maaken met de Schepen die toegeruft worden tot den Zee-dienfl, De
Ridder JVilkm Jumper is verordend voor Chattam , Sheernefs en de Revier van

Londen ; en Kapitein M'mgs voor Portsmouth ; Kapitein Hovenden voor Plyinouth.

Daar zyn elf andere CommilTariiren , die de volgende Dienflen ver-

richten.

Benjamin Tymewel , Schildk. Controlleur van de Viftualie- Rekeningen,

ziet alle VicliialierMeellers Contfa6len van Mondbehoeften naa, en de Kos-

ten daar van; maakt op, regelt en vereffent hunne rekeningen, en ziet

toe dat beide de Koningin en den Zee -man recht in dezelve gedaan

wordt.

Denys Lyddel, Schildk. Controlleur van de Trefauriers Rekeningen, af-,

figneert alle Briefjes tot betalinge, houdt boeJ< van alle ontvange en be-

taalde Sommen , en van die in des 1'rcfauriers kas blyven , en ziet de by-

zondere fommen naa, die in zyn Groot-Boek in Rekeninge zyn gebragt.

Thomas Jennings , Schildk. Controlleur van de Bewaarders van den Voor-

raad, houdt Rekening, ziet naa den ontvangfl: en uitgave van den Voor-

raad, geleverd aan elke van haare Majefteits Timmerwerven , nutei/j-

febon.

George Toilet, des Controlleurs Mede-hulp in het nazien der Briefjes

van Voorraad.

De Ridder Thomas Hop/on en Kapitein Edwards, Commiflariflen over

alles.

Antonis Hammond , Schildk. CommifTaris van de zaaken der Regiflreerin-

ge; en, in afweezendheid van den Comm]ffans jfennings te LiJJebon, heeft

by het opzicht over de Timmerwerven te Deptford en te JVoolmch.

De andere vyf refideeren in de Havens hier naaft hunne naamen ge-

plaacfl , tot beftieringe der Scheeps-Timmerwerven aldaar en zyn als volgt
j,

CommifTaris St. Lo , te Chattam , voor die Plaats en Sheernefs.

Commiffaris Townfend, te Portsmouth.

Commiffaris Willem fVright , te Plymouth.

Commiffaris L. JVright te Kinfale.

Deeze, zo wel als de andere voorgemelde, hebben elk eene Jaarlyk-

icheWedde van 500 ponden. Maar de Ridder Rich. Haddock als een Penfioen,

en de Commiffaris Jennings te LiJJebon, voor buitengewoone Koffen, heb-

ben daar by elk eene Douceur van 500 ponden Jaarlyks, en voor die niet

in 't Comptoir woonen is toegeffaan 80 ponden 's Jaars voor Huishuur

De Commiffariffen van de Viólualieeringe houden hun Comptoir op Tb-

werhil, alwaar zy Koop maaken voor de hoeveelheid van Mondbehoeften

van elkefoort; en zy hebben Agenten in de verfcheide Havens, ©m te

bezorgen dat de Mond-Voorraad , voor elk Schip geordonneerd, geleverd

€E ingefcheept wordt. Het getal van die Commiffariffen wordt , naar

vereifcb.
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vereifch van tyden, vermeerderd of verminderd. Tegenwoordig zyn 'er

deeze zeven.

Thomas Colby,

Henrik Vincent^

Denzil Onjloiv,

Tho. Beere

,

]> Schildknapen.

Tho. Reynolds,

Kendrkk Edsbury,

Tho. Harlow,

Drie CommifTarifTen zyn aangefteld om de 6 d. 'sMaands uit de Zee-
mans Gages te ontvangen ten behoeve van het Green wich-Hofpitaal: in
tyd van Oorlog worden 'er akoos CommifTariiTen aangefteld om zorg te

draagen voor de zieke en gequeile Zeelieden , en voor de Krygsgevan-
gens, enz.

Behalven alle welke , zyn 'er een groot getal andere Bedienden
, gelyk

gewoone Kapelaanen, gewoone Chirurgyns, Klerken van de Controlle,
Klerken van Opzicht , Voorraad - Bewaarders , Meeilers , Oppaflers van
de Timraerwerven en Scheeps-Timmerlieden en anderen in haare Maje-
fleits Havens en Timmerwerven te Chattam, Diptford, PFoolwich, Pons-
mouth, Plymouth , Deal, Sheemefs, Hariuich, en andere Plaacfen , die hun-
ne Bedieningen alle hebben van den Lord Hoog-Adrairaal by Brevet du-

rante beneplacito.

Dus verre van 't beftier en de beheeringe der Vloot; nu zal ik noch iets

zeggen van de manier van Procedeeren voor 't Hooge Admiraliteits Hof,
en van de gefteldheid van het zelve j 't welk een andere tak is van des
Hoog-Admiraliteits prerogative.

Ik hebbe airede iets gezegd van de Jurifdiftie der Admiraliteit van Eng-
land: maar dewyl ik daar flechts gefproken hebbe van de uitgeflrektheid

der Jurisdi£tie van die Rechtbank, zonder eene befchryving te doen van
die Rechtbank zelve; zal ik het hier daen zoo beknopt als my mogelyk is.

Koning Eduimrdde Ill'^e wordt by eenige van onze Hiftorie-Schryvers
gehouden voor den eerflen Vorfl die een Admiraliteits-Hof oprechte, tot

afdoeninge en befliflinge van Zee-Zaaken , in 't welk alle Proceflcn aange-
vangen worden in den naam van den Lord Hoog- Admiraal, en berecht
worden door zynen Stedehouder of Luitenant (genaamd Rechter van de

AdmhaUteit') die gemeenlyk een geleerd Do^or Juris Civiüs is, welk Recht
in die Rechibank wordt gevolgd, en niet het Engelfch Land-Recht, de
Zee niet aangemerkt wordende als onderde Jurisdiflie van ditlaatfle Recht
te behooren. Doch het ware te wenfchen dat de Jurisdiélie van de Ad-
miraliteits Rechtbank, minder onderhevig was aan Appellen en Prohibi-

tiën van het Gerechts-Hof van /-Fc/ÏJm/j^/^er, om redenen elders bygebragc
in het vorige ftuk deézer Verhandelinge.

L 1 1 11 2 De
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De Rechters van de Admiraliteit in Civile Zaaken , hebben een zonder-

ling aanzien voor de Zee-Rechten van Rhodes en Oleron, in den aanvang

deezes Werks bygebragt.

De Rechter van 't Hooge Admiraliteits -Hof wordt geheeten Supretnce

Curlce Admiralitatis AngUts Judex, five Prefidens: en alle Gefchriften en Ge-

wysdens van die Rechtbank gaan op den naam van den Lord Hoog -Ad-

miraal en worden geaddTefleerd aan alle Fice- Admiraals y Vrede-Rechters

,

Majors, Scbepens , Baljuwen, Confiables, Maarfchalken , en andere Officiers

en Minijlers onzer Souvereine trouwe de Koningin, zoo wel binnen de Fryheden

als daar buiten.

In dit HoC is een Griffier en zyn Subflitult , en een Maarfchalk die

'tj Hof verzelt , en voor den Rechter een' zilveren Roei -Riem draagt,

daar de Wapens der Koninginne en des Hoog - Admiraals , op gedree-

ven zyn.

De Procurators worden dus geheeten, niet alleen om dat zy ageeren,

maar zich eenigerwyze Partyen maaken voor de geenen die zy bedienen

,

de Getuigen produceerende , de ProcefTen inflrueerende , en verzeilende

(gelyk voor andere Rechtbanken de Procureurs) de Advocaaten met de

ProcefTen.

De Lord Hoog - Admiraal heeft hier zynen Advocaat (of Raadsman)

en Procureurs, en alle andere Advocaaten en Procurators worden door hen

geadmitteerd. En alle Bedieningen en Ampten,tot dit Hof behoorende,

ïlaan ter begeevinge van den Lord Hoog- Admiraal.

Deeze Rechtbank der Admiraliteit word gehouden in Do£krs Commom

by St. Pauwel.

Tot de Jurisdiflie van-die Rechtbank behooren eigentlyk de Adjudica^

tien en Condemnatiën der Pryzen, en de kennisvan alle Gefchillen, van

Zee - Contraften voortkomende, gelyk Certe - Partyen , ConnolTementen-',

Bodemery- Brieven,. Policen van Aflurantie, enz. Doch tegenwoordig

eifchen de Heeren van fVeJimunJier de kennis van Aflurantie - Zaaken , en

zy worden daar in 't algemeen berecht.

Om den Leezer een Volkomener denkbeeld te geeven van de Jurisdiftie

deezer Rechtbank, zal het dienftig zyn te verklaaren den aart der Zaaken

en Dingen die 'er eigentlyk voor te recht gefield en geoordeeld worden.

Dit zal ik met weinig woorden doen.

In de eerfle plaats, belangende het adjugeeren van Pryfen, dient de

Leezer te weeten , dat als 'er eenig Schip van den Vyand genomen is in

openbaaren Oorlog, of van de Onderdaanen van eenige Natie, met welke

wy niet in Oorlog zyn by wyze van Reprefaille; of van Zee -Rovers die

een' geftadige Kryg voeren met alle Volkeren; kan van dit Schip niet

wetdglyk gedifponeerd noch het zelve Verko ft worden,, voor dat het by

't Admiraliceits-Hof geoordeeld en voor goeden Prys verklaard is.

De reden daar van is klaar: want dewyl het dikwyl gebeurt, dat Oor-

lOg-Schepen , en Kapers , Schepen van onzydige Volkeren aan tafbenen fom-

tyds
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tyds jieemen , op vermoeden ; zoo nu de Neemers de magt hadden om de-
Gifivelyk over deeze Zaaken te oordeelen, zou 'c gefchiJ haafl: geëindigd
zyn. Maar alle Vorften en Souvereinen hebben, met algemccne toe-

ftemminge, Rechtbanken opgerecht,om over zulk flach van Zaaken te oor-
deelen: daarom mag de Neemer nergens over zyne Prys difponeeren; en
voor andere Perfoonen is 't ook niet veilig dezelve te Koopen, voor dat 'er

eene Sententie of Adjudicatie van de Prys gepafleerd is, volgens de Wet:
en die is een van de byzondere prerogativen van 't Mooge Admiraliteis-

Hof.

En aangaande de kennis van Gefchillen gereezen over Zee- Contracten

,

daar behoort dat Hof desgelyks de Jurisdictie alleen over te hebben
; gelyk

het in der daad in England heeft , volgens de inftelling van de Hooge
Rechtbank der Admiraliteit: maar haare Proceduuren worden dikwyl ge-
ftremd door de tuffchenkoming van Prohibitiën , enz. waar van meer ge-
zegd is in het vorig Deel deezer Verhandelinge.

De Zee-Contra£len daar van gefprooken is, zyn voornamelyk vier, te

weeten, Ceite-Partyen, ConnoJJementcn, Polken van yi/JJitrantie , en Bodeme-
ry- Brieven.

Een Certe - Party is een Contraft tulTchen een Meefler of Eigenaar van
een Schip, en een ander Perfoon , die 't gemelde Schip Huurt , vooreene
fomme 'slNlaands, of voor de geheele Reize. Wanneer 'er eenig Gefchil
ryft tuffchen Kooplieden en Eigenaars , en Schippers van Schepen , om
reden van de verbreek:nge of niet-nakominge van eenige der beftemde Ar-
tikels , tufTchen hen geflooten in de Certe-Party ; moet de Party die ver-
ongelykf meent te weezen, zich keeren tot het Hooge Admiraliteits-Ge-
rechts-Hof om rechtte krygen.

Maar dewyl het dikwyl gebeurt , dat de Meefters van Schepen , nie-
mant vindende daar zy hun Schip geheel aan kunnen Verhuuren

, be-
kend doen maaken dat zy binnen zekeren tyd denken te Zeilen naar zeke-
re Haven, en ingevolge van die bekendmakinge. Goederen van Koop- of
andere Lieden inneemen by zulke kleine Perceelen, dat de Vracht van
zommigc Perceelen dikwyl niet in flaat zoude zyn om de koften van de
Certe-Party goed te maaken ; neemt men om dit gebrek te vergoeden toe-
vlucht tot een min wydlopig en onkoftelyker Gefchrift , by de Kooplieden
bekend onder den naam van ConnoJJement of Frachtbntf.

Dit Connoftement vervult in der daad het gebrek van eene Certe-Par-
ty, om dat het den ontvangft der Goederen bekent.

Het Formulier van de Connoffementen , die doorgaans Gedrukt zyn met
blancos voor de naamen , enz. verfcheelen, volgens de coftume en 't ge-
bruik van verfcheide aan Zee liggende Landen ; maar in de weezendlyke
dingen komen zy alle overeen. Zy komen hier op uit

In de eerfte plaats drukt een Connoiïement den naam uit van de Haver>
daar het Schip in dien tyd als het getekend wordt in ligt, en den dag van
de Maand der tekeninge. Ten tweeden, den naam van het Schip en dea
Schipper, en dien van de Haven daar zy t'huis hooren; ten derden^ den

L 1 U 1 3 naam
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naam van den Perfoon die Goederen aan Boord doet , ten vierden , het ge-

tal van Baaien, Kiften, Kaften, Oxhoofden, Pypen , Tonnen, enz. of

andere Perceelen Goederen aan Boord gedaan , met hunne merken ; ten

•vyfdetif den naam van de Haven daar het vSchipnaar toe gaat, ten zesden^

dien des Perfoons aan vvien de Goederen afgeleverd moeten worden ; ten

zevenden, de Vracht die van dezelve betaald moeten worden, en of 'er

Avery enz. betaald moet worden; en ten achtjlen wordt hetzelve getekend

door den Schipper of den Schryver van het Schip; en van den tyd der

tekeninge des ConnolTemcnts, wordt de Schipper verantwoordelyk voor

de Goederen.

Doorgaans worden 'er drie of meer Connoflementen getekend, op dat,

zoo 'er eene onder vvege wordt vermift of verloren, een ander overge-

zonden kan worden.

Alle Kooplieden neemen Connoflementen van de aan Boord ingefcheep»

te Goederen , alfchoon 'er in den zelfden tyd eene Certe • Party in weezen

is: om dat eene Certe -Party flechts de voorwaarden betreft, maar van

den ontvangft der Goederen niets meldt; dewyl zy altoos gemaakt en ge-

tekend wordt voor dat de Goederen aan Boord gebragt worden.

Een Police van Aflurantie is een ContraCl tiilTchen eenen Koopman of

Eigenaar of mede -Eigenaar vaneen Schip, of iemant anders, zendende

Goederen of Geld over Zee, op eene AÜiirantie van een Affuradeur ; by

welke de geme'de Affuradeur, voor eene Premie van zoo veel ten hon-

derd, in gereeden Gelde betaald, zich verbindtom de geheele geailiireer-

de fom aan den Geafilireerdcn weder te geeven , in geval het Schip

mogt vallen in de handen van Vyanden of Zee- Rovers, of vergaan mogt

door Storm of Brand , of by eenig ander ongeluk mogt verlooren gaan.

Een Bodem.ery-Brief (zoo genaamd naar den Bodem of de Kiel van het

Schip) is een Contra£l tufichen tv/ee Ptrfoonen, de een af- en de ander

uitleenende een zekere Ibmme Gels; by welken de Afleener zyn voornee-

men te kennen geevcnde van eene Reize te doen met zeker Schip

('t welk hy noemt} erkent eene zekere fomme ontvangen te hebben

van den Uiileener, op deeze voorwaarde: Dat zoo "'t gemelde Schip

zyne Rcize gekikkiglyk volbrengt; zonder eenig ongeluk van Vyanden,

of andei'fmts, de Ailiecncr dan de gezeide fomme zal wedergeeven en be-

taa'len aan den Uitleener , met eene fomme daar by (die altoos uitgedrukt

is) voor Inftreft (die zeer groot is, om dat de Uitleener alle de ge vaa-

ren moet loopen) binnen zekeren tyd naa zyn Retour; doch zoo 't Schip

mogt vergaan, of genomen worden door Vyanden, of Zee-Rovers, dit

dan de Perfoon van den gemelden Afleener voor altoos ontlaft ml zyn,

en de Uilleener iiet Verlies draagen.

Een Meefter of Eigenaar van een Schip mag Geld op Rodemery op-

neemen op behouden Reize, en die hun Geld cp deeze wyze uitleenen,

eifchen doorgaans «ulke voordeelen daar zy de geleende fomme voor kun-

nen doen afturceren.

De Koers van Aflurantie en Boderaerye verfcheek naar gelang van den

afftand
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aflhnd der Havens werwaart de Schepen gedeftineerdzyn, van de faifeenen

van 'c Jaar, en van 't gevaar der Reize: en ny hangt in tyd van Oorlog
van zoo veele toevallen af, dat hy dagelyks verandert. In zommige Rei-

zen doet hy maar 10, 15, of 20 per cent; maar in lange en gevaarlyke

Reizen ryfl hy fomiyds tot 30, 40 en 50 per cmt , zoo dat hy de premie
van Affurantie wel kan opbrengen.

In 't geene vvy hier boven gezegd hebben van de magt van den Lord
Hoog- Admiraal hebben wy ons bepaald am 't Civile: nu moeten wv noch
iets (maar 't zal kort zyn) zeggen van Crimineele Zaaken.

In geval van Misdaaden
,
gepleegd door Officieren of Bootsgezellen van

de Vloot, gelyk van Bloheid, Verraad, verwaarlozing van Plicht, ver-

achting van Bevelen, Derertie,en andere dingen van dien aart; zy wor-
den alle berecht door een' Krygsraad, beftaande uit den Admiraal, Vice-
Admiraals en Schouts-by-Nacnt der Vloot, of uit de byzondere Kapiteins,

naar den pofl: van den Misdadiger, en den aart der Misdaad.

Belangende de verachting, in 'c weigeren of verzuimen van te flryken

voor de Schepen der Koninginne, en Overtreedingen van dien aart, daar
wordt over geoordeeld by den Admiraal, of zynen Luitenant, de Rech-
ter van 'tHooge Admiraliteits-Hof.

En aangaande de te recht fteliingen over Zee-Roof, enz. heeft men,
naa verfcheide veranderingen, daar in gemaakt, de manier van Proce-
deeren, daar in te volgen, eindelyk vaftgefleld, door eene Atle des Par-
lements, in 't elfde Jaar der Regeeringe van Koning Willem gemaakt, tot-

krachtdadiger fupprejjje van Zee-Roof. Deeze AiSle zeven Jaaren in krachc
moetende blyven, is nu vanzelf afgefchaftj en wordt daarom hier net
bygebragt.

Dus verre gefproken hebbende van den Staat, Oprechtinge en Regle-
ment van de Admiraliteit en Scheepsmagt van England, en van de Aan-
moediginge den Officieren , die in dezelve dienen , voorgefleld ; zal 't nu ge-
voeglyk zyn de behandeling van de Kroon en 't Koningkryk van England
te befchouwen, met betrekkinge tot de Bootsgezellen, en de aanmoedi-
gingen hun voorgeflagen door Aften van 't Parlement, of anderfints.

En tot beter orden en klaarheid, zal ik in dat onderzoek den datum vol-

gen der Aften, of andere Gefchriften en Papieren , welke ik nu voorheb-
be in overweeginge te neemen.

De eerfte die voorkomr, is de Afte tot aanmoediginge , en aanwas
van Schepenen Zeevaart, gemaakt in 't Parlement, gehouden in het 12de

Jaar van de Regeeringe van Koning Karel d^n Uden, en vermaard onder
den naam van '3e Navigatie Acte; in welke onder anderen word
vaftgefleld „ Dat alle Schepen

,
gebruikt tot de Vaart tuiïchen England

„en vreerade Landen, moeten behooren aan Êngelfcke Eigenaars, de

„de
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ja de Schippa' en drie vierde van de Bootsgezellen Engclfchen zynde, on-

^ der verfcheide Penaliteiten daar in uitgedrukt.

Maar het volgende Parlement, de zwarigheid bemerkende die de Koop-

lieden hebben om een genoefaam getal Engeljche Bootsgezellen te vinden

om hunne Schepen re bemannen in tyd van Oorlog, als 'er zoo veeie dui-

zenden in 'sLands dienfl gebruikt worden , vond dienftighct getal vaneen

vierde te vermeerderen (tot hetfwelk aan vreemde Bootsgezellen toegelaa-

ten was op Engeljche Schepen te vaaren )'t welk toen bepaald wierd op de helft.

;^oo dat het nu aan Koopvaardy-Schepen vryflaat te vaaren met den Schip-

per en dc' helft van het Bootsvolk Engelfchen, in plaatfe van drie vierde

Engelfchen ,
gelyk 'er van te voren op moeflen weezen ; maar men moet

ppmerken (gelyk ik elders gezegd hebbe) dat die toelating aan Engeljche

Kooplieden en vreemde Bootsgezellen niet langer zal dauren dan de tegen-

woordige Oorlog , doch het zoude te wenfchen zyn dat zy niet alleen al-

toos duurde, maar dat, in geval van nood, of naar elks gelegenheid, hec

den Engeljche Schippers vryftonde zoo veele Vreemdgingen in hunnen
dienfl te gebruiken als zy goed vonden, mits dat zy hun verblyf in Eng-

tetó hielden; alwaar men hun alle redelyke aanmoeding behoorde te gee-

ven , boven alle jVIenfchen in de Waereld , om hen te noodigen om zich in

England neer te zetten; om verfcheide redenen, v/aar van ik eenige in

deezeVerhandelinge hebbebygebragt,en 'er deClauful van de Aftedes Par-

}ements ingevoegd , die onze Kooplieden van een gedeelte van de Naviga-

tie-ASte ontllaat, zoo lang deeze tegenwoordige Oorlog zal duurenft welk

ik higr kortelyk zal herzamelen, en myne verdere Gedachten daar by voe-

gen, die my dienftig fchynen om myn zeggen goed te maaken. Dat het be-

lang van England is , door alle middelen die men bedenken kan , uitheemjcbe Ma-
troozen mn t.e moedigen y om dit J^and ti dienen en hm verblyf by ons ie komen

neemen.

De voornaamfle tegenwerping der geenen die zich verkljaren tegen 't

Jiouden van vreemde Bootsgezellen in onzen Dienfl, is; Dat sy onzen eige

Matroozen h(t Brood uit d?n mond zouden neemen , en zich verryken met ons

Geld. '

.

Maar om dat voorgeeven krachteloos te maaken , hebbe ik airede opge-

jjierkt , dat door vreemde Bootsgezellen in onzen Dienft te neemen, wy
de fterkte van vreemde Natiën , en de üyting van hunne Manufaftuuren

en Leeftocht, enz. verminderen, en aan den anderen kant de onze daar

4oor op de klaarlle wyze vermeerderen.

Ik hebbe toegeftaan , dat het geene Staatkunde des Engelfchen ParJements

zoude zyn , toe te laaten dat de Engeljche Koophandel met vreemde Sche-

pen wierde gedreeven , dat is te zeggen met Vaartuigen aan Vreemden
rbehoorende , of gecommandeerd worden door vreemde Eigenaars of Schip-

pers: want dat zou zekerlyk eene zeer gevoelige fchade voor de Natie

weezen, en niet minder fchandelyk dan nadeelig voor ons, zoo wy toe-

lieten dat het werk ons uit de hand genomen wierde, en een merkelyk

4eel van ons Geld uit het La^id ginge: en wel voornamelyk zoo de Sche-

pen
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pen uit de vreemde Landen , daar zy t'huis hooren , afvoeren. Maar zoo,

aan den anderen kant , de Eigenaars en Schippers Engelfcben zyn in Eng-

land vvoonende, mag ik, dunkc my , vryelyk zeggen, dat wy nooit eenig

irierkelyk nadeel zullen hebben , by 't Geld dat de Matroozen uit het Kó-
ningkryk kunnen fleepen ; devvyl het zeker en buiten alle tegenfpraak is,

dat een Matroos altoos den Dienfl: zal zoeken daar hy 't meefte voordeel

in vindt, in welk Land het moge weezen; en daar en boven, zoo zy ons

mogten verlaaten , zyn v/einige van hun zulke goede Huishouders dat zj

veel befpaaren om het t'huis te brengen. Maar men behoeft niet te vree-

zen dat zy goede Wedden in England zouè^n verlaaten, om voor minder

Gage te gaan dienen, in welk Land het ook moge weezen; en ik ben ver-

zekerd dat wy onze Wysheid nergens beter in kunnen toonen , dan dour

dat ilach van Menfchen aan te moedigen om onder ons te komen woonen.
Zoo men tegenwerpt dat het duiden en aanmoedigen van vreemde

Bootsgezellen, haare Majefteits Onderdaanen, die genegenheid voor den
Zee-Dienft mogen hebben , van dat Beroep zou afichrikken ; antwoorde
ik , dat zoo dit gebeuren mogt, het de Natie geene fchade of nadeel ter

Waereld zoude toebrengen. Omdat,

Eerjlelyk, zoo wy Bootsvolk genoeg hebben voor 'sLands Dienfl, ligt

'er ons weinig aan gelegen welke Landslieden zy zyn , zoo lang wy 't nut

van hunnen Dienft genieten, en zy onder ons verteeren 't geene zy on-

der ons winnen.

Ten t-weeden , Hoe meer Vreemdelingen Dienfl onder ons komen nee-

men, hoe meer de flerkte der Natie aanwafl , en hoe grooter onze Vei-

ligheid wordt door de bykomflvan uitheemfche Befchermers; die, fchoon

Vreemdelingen van geboorte, ons niet min nuttig zyn dan Inboorlingen

van ons Land ; en die doorgaans onder ons trouwende , en zich onder

ons neerzettende Engelfchc afkomelingen nalaten.

Ten derden , Het aanmoedigen van vreemde Matroozen , het zy in 'sLands

Dienfl of in den Dienfl van onze Kooplieden , zou ons bevryden van de
onverdraaglyke bezwaarnis van tot den Zee -Dienfl te prefTen Manfchap,
die in 't geheel onkundig zyn van Zee-Zaaken, en flechts door dwang die-

nende, ftrydig met hunne genegenheid , zich van hunnen plicht noch
willen noch kunnen quyten , zoo als rechte Pekbroeken zullen doen. Dit

toont de bevinding ons dag op dag; want het is klaar, dat lieden, die, om
zoo te fpreeken , op Zee opgetogen zyn, en die Levenswyze van zelfs uit

eige beweeginge verkooren hebben, daar doorgaans zoo toe geneigd zyn,

dat men zoude zeggen dat zy op Zee gebooren zyn , en nergens anders

kunnen Leeven ; in plaatze dat niets zoo verfchrikkelyk voor een liefheb-

ber van 't Land is, die eens in den Zee-Dienfl geprefl is geweefl, dan de
gedachte van eene tweede prefTmge.

Ten vierden , Hoe minder van haare Majefleits Onderdaanen op Zee

M m m m m gaan
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gaan , hoe meer 'er tot de Manufaftuuren gebruikt kunnen worden , en

tot andere nutcige bezigheden aan de Wal. Niet dac ik myne Landgenoo-

ten van den Zeedienfl wil afraaden , want ik zoude dit Beroep gaerne

voortgezet en aangemoedigd zien: Ik wil maar zeggen, dat, zoo de Zee-

vaart van England eens tot zulk eene hoogte gebragt was, dat zy veele

Vreemdelingen aanmoedigde om in onzen dienft te komen, die van haare

Majefteits Onderdaanen welke zouden meenen dat het hun belang niet was

op de Vaart te gaan , aan de Wal geen werks gebrek in de Manufatluuren

zouden hebben.

Schoon het gene ik over dit Onderwerp heb bygebragt van zelf zoo
klaar is, dat het geen verder bewys behoeft;, zal ik uit het gedrag van onze

magtige Nabuuren der Vereenigde Nederlanden , eene fterke Beweeg-
reden haaien om ieder een te flerken-'in 't geloove van het gene ik zegge.

De gantfche Waereld weet, dat het weinig meer dan eene Eeuw gelee-

den is dat de Republyk van Holland noch verre was van dat toppunt van
magt en grootheid , 't welke zy nu heeft bereikt i en vraagt men naa de

middelen die zy in 't werk gefield heeft om zich groot te maaken ; 't is

klaar dac hunne aanmoediging van Koophandel en Zeevaart hen H oog-
Mogende gemaakt heeft. Alle Matroozen zyn welkom by hen, en nu
moedigen zy aan en houden Bootsgezellen in hunnen dienfl uit de meefle

Landen van Europa; en het goede uitwerkfcl daar van is zichtbaar hier in,

dat , als zy Manfchap voor hunne Vlooten nodig hebben , zoo draa 'er

openbaare bekendmaking gedaan is van orders gegeeven om dezelve uit te

ruften, het getal ten eerften vol is, zonder preffinge: want de Matroozen
worden zoo geregeld betaald, en in elk ftuk wordt hun zoo ftipt rechc

gedaan , dac zy den Staaten-Dienft voor den dienft der Kooplieden ftellen.

En van het goede beftier onzer tegenwoordige Vyanden, de Franfchen,

aangaande de Zee-Zaaken, hebbe ik zelfs zoo veel gezien, dat ik niet

ontveinzen kan dat ik fterk vreeze, dat zy, die hunne opkomft in dit ftuk

aan ons verfchuldigd zyn, ons, hunne Leermeefters , ten langen lefte zul-

len te boven gaan , en zelfs Meefters worden.

De Koning van Frankryk houdt , door een point van Staatkunde , zyne

Hms-Troepen (welke hy voor de fterkfte £rtm>re zynes Koningkryks houdt)

altoos voltallig, en in goede orden; en dit gefchiedt door de Voorrech-

ten en Titel van Edellieden te geeven aan Lieden die een zeker ge-

tal Jaaren in dezelve dienen; door welk middel veele van zyne Onderdaa-

nen , die doorgaans zeer gezet zyn op Titels en Waardigheden , aange-

moedigd worden om een gedeelte hunner Goederen in zynen dienft te

gaan fpillen. Dewyl 't nu niet te ontkennen is, dat de Engclfche Scheeps-

magt de fterkfte Barrière is , die de Engelfcbe Natie tegen haare opentlyke

Vyanden heeft;, meen ik dat, tot vermeerderinge onzer Scheepsmagt,

liet Voorrecht van Naturalizatie vergund behoorde te worden , door eene

Aöe van 't Parlement, aan alle Vreemdelingen die deeze gunlï zouden
willen
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willen verdienen, door een zeker getal Jaaren op onze Vlooten te dienen;

en dat men meer dan gevvoone Vrydommen behoorde te vergunnen aan

Inboorlingen in het zelfde geval , waar door zy aangemoedigd mogten
worden om in 's Lands - dienfl: te gaan, zonder bedwang van Preflinge

:

doch hier meer van ter bequaamer tyd.

Het gene over dit Onderwerp naad aan de beurt van myne Befchoiiwingc

ligt, is eene andere A6te, gepaffeerd in de Zittingen des Parlemcnts ge-

houden in het 7de en Sfte Jaar van Koning IVillems Regeeringe, tot aan

moediginge en aanwas van Zeelieden, by welke zy zeer wel bekend is on-

der den naam van Regifier - A£te. De Vooraffpraak van welke zoo aanmer-

kenswaardig is, dat zy wel verdient dat ik ze hier invoege, om dat zy

openhartig erkent twee gewigtige waarheden , van welke ik wenfchce dat

de gantfche Natie overtuigd ware.

Anno Septimo ö" oStavo Guillelmi III Regis.

Aóte tot aanmoediginge en aanwas van Zeelieden.

Naardien de flerkte en veiligheid van dit en andere Koningkryken en Staaten zy~

fier Majejieit zeer veel afhangt van het bemannen en voorzien van zyne Maje-

Jieits Koningklyke Vlooten , met een behoorlyk getal beqiiaame Matroozen en Zeelie-

den , die ten allen tyde tot deezen dienjl gereed zyn.

En naardien de Zeelieden deezes Koningkryks , langen tyd uitgemunt hebben

hoven al de Waereldy door hunnen yver en bequaamhcid in hunnen dienst, endoor

hunnen moed en Jlandvajligheid , in Gevechten getoond , ter eere en befcherminge

tan hun Faderland : is het , tot eene aanmoediginge voor hun , om hunnen ouden

Roem in ftand te houden , en om een grooter getal van zyne Majejieits Onderdaa-

nen te nodigen om zich zelfs op Zee te begeeven , dienjiig en redelyk dat 'er behoor-

lyke voorziening gemaakt morde , op dat Zeelieden , die door ouderdom
, quetfturen ,

of andere toevallen ^ onbequaam zullen worden om langer ter Zee te dienen , en niet

in jlaat zyn om op eene ordentelyke ivyze te bejlaan , niet mogen vervallen tot kom-

iner en etende , maar onderhouden uwden op 's Lands Koften , en dat de Kinders

van zulke onbeqiiaam geworden Zeelieden, gelyk ook de fi^edu-wen en Kinders van

Zeelieden die verjlaagen of gedood zyn , of verdrinken zullen in den Zecdienfi

,

op eene redelyke wyze bezorgd en onderhouden mogen morden , enz.

De A£le vertoont wyders, dat vermits Koning Willem en Koningin
Maria hun Paleis van Greenwich gegeeven hebben tot een Hofpitaal voor
Zeelieden, die buiten ftaat zyn om te dienen-, en voor hunne Weduwen
en Kinderen , en daar een Fonds toe verfchaft hebben, gelyk in de opene
Brieven , gedagtekend den 10 Alay 1695, is uitgedrukt wordt vaftge-

fleld, enz. dat alle Vaarensgezellen, Zeelieden, Watermannen, VilTchers,

Lieden die op Ligters en Barges dienen, en die de groote Zee bevaaren,

geboren Onderdaanen of Genaturalizeerd , of Denizens in England gemaakt

Mm mmm 2 zynde,
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zynde , en tuffchen de 1 8 en 50 Jaaren en bequaam zyn tot den Zeedienfl:,

die zich gewillig zullen laaten opfchryven, om te dienen op de Koning-

'klyke Vlooten, Jaarlyks zullen trekken de doiiceur van 40 Schellingen, het

zyze werkelyk in dienft zyn of niet (hun getal niet boven de 30000 gaan-

de , of, zoo 't grooter is , dan zullen de 30000 eerfi: opgefchreeven die

douzeur ontvangen) en geene dan opgefchreevene zullen tot eenige be-

vorderinge op de Vloot bequaam zyn ; mee magc aan zulke opgefchreeve

Zeelieden, die op lange Reizen uit zullen weezen, om alTignatiën te gee-

ven aan hunne Vrouwen of andere Perfoonen, om een derde van hunne

Gage in hunne afvveezendheid te ontvangen ; en aan de Executeurs van die

fterven, op bewys van hunnen dood, zal de Gage die hun toekomt be-

taald worden , zonder naa 't retour van 't Schip te wachten. En ieder zoo

opgefchreeve Zeeman zal twee maal grooter aandeel krygen van de Pry-

zen dan een ander van dezelfde qualitcit en in 't zelfde Schip die niet op-

gefchreeven is , en vry zyn van alle burgerlyke dienften en van den Krygs-

dienll : en de opgefchreeve Zeelieden , die gequetll of buiten ftaat gefield

zullen worden om verder te dienen, zullen in 't voorgemelde Hofpitaal

geplaatft en voor hun leeven lang bezorgd worden ; desgelyks zullen de

Weduwen en Kinders van die zullen fneu velen of verdrinken in den dienft,

in 't gemelde Hofpitaal geplaatft worden , voor zoo verre de inkomften van

het zelve kunnen ftrekken , en volgens de reglementen _en inzettingen

van 't gemelde Hofpitaal.

Geen Zeeman die den dienft verlaat, zal deeze Voorrechten genieten.

Niemant , dus niet opgefchreeven zynde, zal bequaam zyn om een Broe-

der te weezen van Tiin'uy -Hou/e van Deptford-Strand, naa verloop van 25

Jaaren, te rekenen van den soften May 1696.

Alle Zeelieden, zonder onderfcheid, zullen ieder Maand zes Pence van

hunne Gage geeven tot beter onderhoud van dat Hofpitaal.

Alle Zeelieden, dus opgefchreeven, en naderhand van Woonplaats ver-

anderende , zullen een nieuw Certificaat van hunne nieuwe Verblyf-plaata

inbrengen.

Deeze A6te (die verfcheideClaufuls 'vervat, die ikachterlaat, als totmyrv

tegenwoordig oogmerk niet dienende ) werd in de volgende Zittingen des-

Parlements beveiligd door eene andere, genaamd /JSie om de A£le tot aan-

moediginge en aanwas van Zeelieden te bekrachtigen ; en by welke verder vaft-

gefteld werd , Dat aan Zeelieden , toen boven de 50 Jaaren zynde , en in

de laatftverloope zeven Jaaren getrouwelyk op zyne IVIajefteits Vloot ge-

diend hebbende, zoude vergund worden dat zy zich lieten opfchryven;

doch dat nieraant boven die Jaaren tot de opfchryvinge toegelaaten zoude

worden naa den löden April 1699, zonder voldoende redenen te geeven

van hun zoo lang genomen uitftel.

Dat , tot beter en gemakkelyker gaderinge dervoor gemelde 6D. 's Maands

de Bedienden , aangefteld om de Zeelieden te regiftreeren of op te fchry-

•^'cn, voor hun zullen mogen dagvaarden en onder eede ondervraagen alle

Schippers



V A N E N G L A N D. 32-^

Schippers van Schepen, aangaande het getal de qualiteit en Gages hunner
Bootsgezellen, en den tyd van hunnen dienft, en hen nooJzaaken om de
6D. uit dezelve te betaaien ,• welke te betaalen de gemelde Schippers be-

laft worden op de boete van tien Ponden : de Quakers zullen met eene
verzekeringe op hunne JMannen waarheid , in eedes plaatfe, kunnen vol-

daan.

Men kan niet ontkennen dat deeze twee Aflen den Zeelieden aanmer-

kelyke Voordcelen voorftellen ,• maar zoo lang de Aften zonder uitwerk-

fcl, en de belooningen flechts beloofd blyveii, zonderden minden fchyn

van uitvoeringe; zullen de Zeelieden , die wyfielyk liever eenen Vogel in

de hand dan tien in de Lucht hebben, weinig vermaakt zyn met fchoone

woorden.
Wie zal ontkennen dat de Scheepsmagt de voornaamfte fterkte van

England is? Van waar komt het dan dat de Zeelieden , die de Rykdom-
men en Schatten , zoo wel als de Veiligheid en het Scherm der Natie
zvn , door de Natie verwaarloofd , en mismoedig gemaakt worden ?

Het Parlement llelJ zekere voordeeien en beloningen voor, aan Zee-

lieden die zich zelfs gewillig in 's Lands dienft Jaaten opfchryven, en de
Matroozen in tien Jaaren tyds de' vrucht van hunnen arbeid niet gefmaakt
noch het minfte genot gehad hebbende van het beloofde douceur, roepen
nu dat het maar een ftrik was om hen altoos gereed te houden om Lyf en
Leden voor 't Land te waagen , met al zoo weinig hoop van beloninge

als zy in den byzonderen dienft der Onderdaanen gehad zouden hebben

,

in weiken zy ook beter en rykelyker betaald zouden zyn geworden: en
hoe veel deeze, en veele andere hardigheden die zy lyden, toebrengen
om het bemannen der Koningklyke Vloot een zoo moeyelyk en onaange-

naam werk te maaken , zal ik op eene andere plaats breedvoerig befchou-

wen , en miftchien een bewerp voorftellen om alle deeze ongemakken weg
te neemen.

Terwyl ik bezig was met het fchryven van deeze Verhandelinge, zag

ik onder andere gedrukte Schriften in een Koffihuis , de Toeftand van een'

'EngeWchen geregijïreerden Zeeman
,
gefchikt, denk ik, om onder 'toog van

het toen zittende Parlem. te worden gebragt. Dit Gefchrift vertoonde de har-

digheden diezy moeten lyden, en het pnrecht dat hun gedaan wordt, door
het inhouden van de hun beloofde beloninge van 40 Schellingen 's Jaars.

En in der daad, ik kan niet anders d^n het daar in eens met hun zyn, dat,

eene A6le van 't Parlement gemaakt en beveftigd zynde door eene andere

A6le, belovende ecnige Voordeden aan de Zeelieden van England op ze-

kere voorwaarden , waar aan zy aan hunne kant voldaan hebben , het zeer

hard is dat zy vcrftoken zouden blyven- van de verhoopte beloninge.

Noch harder is 't, dat zy, in plaatfe van by die A£le te winnen , daar by
verliezen, en 6 d. 'smaands moeten miflcn van hunne Gage, die zy met
zoo veel arbeids en gevaars verdiend hebben, en geen eenen Penning ont-

vangen van de beloofde 40 Schellingen, die hun zoo geregeld betaald be-

iVl ra ra m m 3 hoordea
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hoorden worden als zy de 6 D. 's maands betaalen , tot aanwas van het

Fonds van 't Hofpitaal van Greenwich; 't welk zekerlyk vermeerderd dien-

de te worden mee de uiterfle vlyt en fpoed , ten behoeve van Zeelieden die

buiten ftaat zyn om langer te dienen, daar het toe verordend is: op dat

anderen, ziende de zorg die men draagt voor Lieden die in den dienll van

hun Vaderland verminkt zyn, aangemoedigd mogen worden om hunnó
Perfoonen op Zee te waagen ; verzekerd zynde dat, in gevat van eenig

ongeluk, zy op eene ordentlyke wyze bezorgd zullen worden.

Oneindig zyn de andere klagten der Zeelieden , ten opzichte van 't ge-

brek hunner betalinge; flechtheid van Mondbehoel'cen , de geringe zorg

die voor de Zieken en gequetfte gedraagcn wordt, de achceloosheid of on-

weetenheid van zommige hunner Chirurgyns: desgelyks klaagenzy, dat

zy, naa lange Reizen van 'c eene Schip op het ander moeten overgaan,

en het aan eenige van hun niet wordt toegelaaten in verfcheide Jaaren

hunne voeten aan de Wal te zetten; en over verfcheide andere dingen van

deezen aart.

Men misduide myn voorneemen niet : ik zoeke my zelven hier niet op

te werpen tot een Tuchtmeefter over eens anders bedryf , noch tot een' Be-

fchuldiger van Lieden die ik niet kenne. Ik melde alleen de klagten die

de algemeene Stem van Lieden die de Zee bouwen, of ten minflen van

die op onze Vloot dienen, uitfchreeuwt; en ik kan niet denken dat zyalle

ongegrond zyn. Het is myn werk niet te zeggen waar 't aan hapert ,• en

ik zal ook niet beftaan dit te onderzoeken , voor dat ik met volle zeker-

heidvan zaakemkan fpreeken , en rechtuit kan zeggen waar de Knoop ligt

,

zonder iemant die met deeze zaaken belafb is te verongelyken. Dit werk
is niet verordend tot een Schimpfchrift tegen de genen wien 't beflier over

de Zee - Zaaken aanbetrouwd is. Ik zelf hcbbe daar nooit iets in te verrich-

ten gehad , en zal 't u'aarfchynlyk nooit hebben : Ook hebbe ik niet de

minfle kennis aan de Heercn die daar toe gebruikt worden , en nimmer
•hebben zy, of een van him, my beledigd. Weshalven komt al wat ik

daarover gezegd hebbe, of noch zeggen zal, voort uit een gemoed dat

niets zoo yverig begeert, dan misbruiken van deezen aart (zoo 'er eenige

zyn ) verbeterd te zien.

Ik zou niet gaerne iets onbetamelyks doen , en haate dodelyk alle indi-

-redte inllnuatiën van verdrukkinge en onrechtvaardigheid tegen Menfchen
wier misdryf ik niet kan bewyzen. Vv''ant dat is niet anders dan op eene

quaadiardige en fchelmachtige wyze iemants goeden naam fchenden, zon-

der zich voor zyne gevoeligheid bloot te ftellen : 't welk iets is dat het

Karakter van een eerlyk Man zoo weinig voege dat het denkbeeld daar

van een afgryzen verwekt in ieder die niet geheel en al aan de boosheid

overgegeeven,' en tot alle fchelmery befjuaam is.

Belangende de ongeregelde betaling der Koningklyke Vloot, daar zal ik

bm naa gelegenheid hebben om van te fpreeken : en aangaande de flecht-

«lieid
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heid der Mondbehoeften , daar onlangs zoo groot een gerucht over ge-

maakt is in Ergland, het is zeker de moeite dtrr Natie wel waerdig die

zaak ter dege te onderzoeken , en, door de voorbteldiglle flraffe der genen

die daar aan fchuldig bevonden mogen worden, andere af te fchrikken

van hunne voor 'sLands dienll zoo fchadelyke voetftappen te volgen.

Zeker is 't dac de Zeelieden de nucfte Onderdaanen van haare Majefteit,

en de veiligheid en de rykdom der Engelfche Natie zyn. Door hun middel

verkrygen wy onze Schatten , en als deeze verkreegen zyn , zyn zy 'er de

veiligile Befchermers en Bewaarders van , mi:sgaders van de Vryheid en

Godsdienll: der Engelfche Natie, welke niet beter kan verdedigd worden

dan door hen. Weshalven fchynt het my ten hoogden redelyk behoorly-

ke zorg te dragen dat de douceur, welke de Regeering hun voor hunne
dienften beloofd heeft, aangelegd worde tot hun befte voordeel; en in ge-

val van malverfatie van eenige der Bedienden, aan wie het Beftier van

eenig gedeelte der Zee-Zaaken is toevertrouwd, zekere middelen uic te

vinden om de bezwaarnifTen der Matroozen te herflellen.

En zoo men quani te vraagen, door welke iniddelen de Franfcben , die

voor eene halve Eeuw in Zee-JNIagt zoo verre beneden ons waren , dat de

Engelfchen in die tyden niet eens droomden dat zy zoo fchielyk hunne
Mededingers in alle Zeen zouden worden; indien men vroeg, zegge ik,

door welke middelen zy hunne Scheepsmagt zoo fpoedig in zulken ont-

faghWken ftaat hebben kunnen brengen, dat, wanneer de Engelfche en

Hollandfche Vlooten zich niet in de Middelandfche Zee bevinden, hunne
Efquaders alle Vorflen en Staaten van Italiën in ontfag houden , en dat de

Fenetiaanen zelfs zich door hunne Fregatten laaten verbluffen tot zelfs in

het hart der Jdriaüfche Zee, welke Golf die Republyk niet minder meenc
haar te behooren dan de Stad van Fenetie zelf; 't is klaar dat zy dit alleen

verfchuldigd zyn aan hun wonderbaar beleid en wys beftier aangaande de Zee-

Zaaken, en aan de groote aanmoediging die zy den Koophandel en de

Zeevaart in alle opzichten gegeeven hebben , welke de eenigfte grondflag

zyn daar het onderhoud van eene magtige Vloot van Oorlogfchepen op
kan ruften. En ik geloove dat zy de gantfche Waereld ruftig mogen tar-

ten een zoo volmaakt Samenftel van Zee -Rechten te toonen a!s dat daar

ik in het vorige Stuk deezes Werk de Vertaling van hebbe gegeeven

;

door welks billykheid en klaarheid de Onderdaanen van dat Koningkryk
krachtig aangemoedigd worden om zich in den Zee-dienft te begeeven.

Myn voorneemen is geenfints den Franfchen hier een onverdienden Lof te

geeven , of den roem van den Koning van Vranryk of van zyn Onderdaa-

nen breed uit te meeten tot verkortinge van de eere onzes eigen Vader-

lands; neen waarlyk, ik zoeke de Engelfche Natie flechts te noopen om het

loffelyk fpoor der Franfchen te volgen , door het affchaffen van alle ge-

wöontens, coftumen en rechten die nadeelig zyn voor den Koophandel en

Zeevaaft der Natie, zonder eenig aanzien voor hunne oudheid, daar wy
in ons Land zoo groot eene eerbied voor ichynen te hebben , als of de

Qudheid alleen eene genoegfaame verdediging was voor de onredelykfte ge-

Jiruiken
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bruikeii, en de ongerytndfte gewoontens; fchoon hec zeker is dat de dwa-

lingen met beter zyn om haare oudlieid. En zoo onze Vyanden de over-

hand op ons kreegen, zouden zy geene eerbied genoeg hebben voor de

oudheid onzer gewoonten om geene nieuwigheden in te voeren, die ons

zoo wel niet zouden fmaaken als die wy nu veel gevoeglyker zelfs kunnen
maaken. En ik ben wel overtuigd, dat, zoo wy de Zee-Zaaken van ons Ko-
ningkryk gevelligd mogen zien op zulken vatten grond als die der Fran-

/c/;e« tegenwoordig zyn, wy daar draa zullie voordeelcn uit zullen trek-

ken, dat zy ons vergoeding zullen doen voor alle onze voorige misllaa-

Men misduide myn zeggen niet zoo verre , dat men van my denke, dat

jk voorhebbe de Admiraliceit onredelyke paaien te Hellen: ik wou in te-

gendeel de paaien van de Jurisdictie des Admiraals en zyne Luitenant lie-

ver verder uitzetten, en het oordeel over alle Zee-Zaaken aan hen alleen

cvergegeeven zien; op dat de magt en de uitgeftrektheid van die Jurifdic-

tie , op valte gronden gefield zynde , de Onderdaan mogen weeten tot wien

zich te keeren om recht te krygen, het zy in geval van verfchillen over

Zee-Zaaken tuffchen Kooplieden, enz. of in andere Zaaken raakende den

publiken Dicnfl der Natie : waar toe geen edeler en waardiger model kan

yoorgefteld worden dan het voorgemelde famenfLel der Franfche Zee-Rech-

ten, met eenige geringe veranderingen, om ze op den Geell en de Om-
ftandigheden der Engejfchc gepaft te maaken. Indien zy door een Engelfch

Parlement wierden vaftgefleld, en tot Eiigelfche Rechten gemaakt, zouden

zy het krachtdadigfle middel bevonden worden dat men bedenken kan om
de Natie gelukkig te maaken. Om de waarheid daar van te ontdekken,

beroepe ik my op de Hceren van de Admiraliteit zelfs , zoo zy de moeite

willen ncemen van dezelve te doorleezen.

Belangende de wyze die gehouden wordt in 't behandelen en bezorgen

der Zieke en Gequetfte Zeelieden op de Engeljche Vloot , terwyl zy aan

Scheeps-boord zyn; vermits ik de eere niet gehad hebbe van ooit zelf op

<3e Vloot te dienen, kan ik niet zeggen hoe verre ik qualyk onderrecht

kan weezen ; maar ik hebbe eenige Zeelieden daar bitter over hooren klaa-

gen, en de moeite genomen hebbende van de waarheid van die Zaak te

onderzoeken , hebbe die hooren beveiligen door fleeren , die ik geen ge-

Joof kon weigeren.

Ik zal myne Leezcrs niet verveelen met onaangenaame Verhaalen van

de quaade beliandeling en het gebrek van gerak en gemak 't welk de Engel-

fche Zieke en Gequetlle Bootsgezellen aan Boord van onze Schepen té ly-

den hebben, maar ik denke dat niemant het my qualyk zal necmen, dat

ik myn gevoelen uite over de maniere op welken zy behandeld en opge-

pafl behoorden te worden, en hoe de Franfche Zeelieden, werkelyk in den

Dienft van hunnen Koning zynde, nu behandeld worden.

In elk Franfch Oorlog-Schip is eene lufirfnerie , of bequaame plaats die-

fiende tot verbljf en geraak voor de Zieken en Gequetüen, tot dat men
gelegen-
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gelegenheid vindt om ze over te brengen naar Hospitaalen, of andere

plaatfen , bequaamer tot hunne herflelHnge,

Zoo 'er eenige varfche Spyze in 't Schip , of te bekomen is tot eenigen

prys, wordt 'er den Zieken op 'sLands koften zoo veel van gegeeven als

de Doiïior meent dat zy veiligmogen gebruiken , met dezelfde hoeveelheid

Wyns, en ander gerak en gemak van Bedde -goed, enz. En zoo myne
geheugenis my geene poes fpeelc, worden de Zieke Zeelieden, terwyl zy
in ÓQ Infirmerie zyn, zoo naaakeurig opgepaft, dat zy op 'sLands koflen

Lakens krygen om in te liggen.

In plaatfe dat onze Matroozen (zoo zy de grootfte Leugenaars van de.

Waereld niet zyn) Ziek zynde, wel eens gelaaten worden, of eenige

weinige Artferny inneemen, zoo de Doftor hun de gunfl: wil doen van
hun dezelve te geeven f want, ter loops gezegd, zy klaagen flerk over

zommige van hunne Zee-Artfen of Chirurgyns:) maar om de werking van
die Geneesmiddelen des te beter vruchteloos te maaken , moeten zy den

buik vol zout Offe- of Varkens- Vleefch eeten, met harde Befchuit, en

drinken Klein-bier, of flinkend Water, en onder 't onverdraaglyk geraas

van 't Schip, in hunne eige morfige Kooyen of Hangmatten liggen, zoo

zydie hebben, en zoo niet, op de Dekken of de Kabels, en in dien ftaat

is 'er weinig hoope tot hunne herftellinge.

En aangaande de Zee -Chirurgyns, hebbe ik van de Matroozen zeer

zwaare klagten tegen hen gehoord; en ik hebbe hen ook zeer flerk hoo-

ren klaagen , dat zy qualyk gehandeld worden door den Vloot-Raad.

De Zeelieden zeggen, dat zommige van hunne Scheeps-Doftoren de
Matroozen zoo zeer verwaarloozen , dat fchoon een Man zich heel flechc

bevind, zy hunne Punch niet willen verlaaten om hem te gaan zien, ende-
wyl het dikwyl gebeurt, dat, eer de kom Punch uit is, de Doftor fmoor-

dronkenis, moet de 'arme lyder elt-ndig blyven liggen tot dat de Doftor
zyn roes heeft uitgellaapen : voornamelyk als de Ziekte van dien aart is,

dat 2y de kennis van den Onder-Meefter te boven gaat.

Eens hebbe ik een geval hooren verhaalen van een Heer in wiens ge-

zelfchap ik my toevallig bevond, 't welk, zoo 't waar is, my doet geloo-

ven dat het op de Schepen niet anders toegaat : De Chirurgyn had in rech-

te vervolgd en doodgelcoocen moeten worden als een Schelm en een Moor-
denaar; niet minder fchuldig aan de Dood van eenen van de Onderdaanen
der Koninginne, dien hy toen werkelyk onder de Cuur had, dan of hy
hem met zyne eige handen had gedood.

Een Soldaat van de Marynen fchielyk van eene hevige Ziekte aangetaft

zynde, die hem ongemeen pynlyk maakte en fchier deed zieltoogen, lie-

pen zyne Makkers terflond naar den Doftor, hem biddende zyn beft te

doen om den Armen hals eenige verligcing toe te brengen; maar hy, met
iets anders bezig, weigerde plat by den Zieken te komen. En toen men
hem dit voor de tweedemaal verzocht, en hem den veegen ilaat van den

Soldaat vertoonde, zei hy tegen de genen die hem dat verzoek deeden,

N n n n n dat
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dat zy den Man zoudeii zeggen , dat hy by hem zou komen ; maar een

van hun, die een Sergeant was van de Compagnie, onder welke de Kran-

ke Soldaat behoorde, den Chirurgyn antwoordende , dat de Man in zulken

pynlyken en zwakken flaat was , dat het onmogelyk was hem daar te bren-

gen
;
gaf de Doétrlr hem zeer quaad en onbefchoft befcheid , nochmaals

plat weigerende zyn hoofd met die zaak te brecken. Naa verfcheide vruch-

telooze boodfchappen «en zelfden einde, fchoon, gelyk ik meene,, een

van de Officiers van de Marynen zyn beft deed om den Chirurgyn te be-

weegen om by den Zieken Soldaat te komen, bleef hy by zyne weigerin-

ge en bejegende den Officier al zoo qualyk als den Sergeant; zodanig dat

de Man ten langen lefle in 'c midden vau zyne pyn en fmarte overleed,

terwyl de Do6lor luftig bezig was men Punch te zwelgen. Dit maar een

fchielyk overval zynde, 't welk den Man aanquam , die anderfints volko-

men gezond was, beroepe ik my op alle onpartydige Menfchen, of de

Chirurgyn , wiens pofl en plicht is de nodige Geneesmiddelen te geeven,

aan alle die ziek worden op het Schip, de Galg niet verdiend had, door

het Leeven van een Man in onzer Souvereines Dienft, en zyne zorg aan-

bevolen, zoo weinig te achten en zoo fchendigte verwaarloozen , dat hy
hem in zyn uiterfte een Vifite weigerde,

Zommige andere byzonderheden en omflandigheden van dit Geval heb-

be ik achtergelaaten
,

, om dat ik ze niet al te wel onthouden hebbe , want
het is nu twee Jaaren' geleeden, dat ik het hebbe hooren verhaalen; maar
ik ben verzekerd dat, zoo ik bygebragt had het geene ik verzweegen hebbe,

des Chirurgyns misdaad noch leelyker gefcheenen zoude hebben, want ik

hebbe het geval veel voordeeliger voorhem verhaald ,dan hetmy verteld was.

Indien nu zulke, of diergelyke flechte flukken op de Vloot geleeden wor-

den ,
gelyk eenige ftoutelyk beweeren , kan men niet ontkennen dat de

Zeelieden en zelfs de Koningin zeer qualyk gehandeld wordt; en jammer is

't, dat men zulke misbruiken ongemerkt laat doorfchieten.

Andere Chirurgyns der Vloot, zeggen zymy, zyn zoo onweetende 'm

hunne Kunfl; , dat men 'er het Leeven van haare Majefteits Onderdaanen
niet aan behoorde te betrouwen. En dien aangaande komt het my vreemd
voor, dat de Menfchen , aangefteld tot hun Examen , zoo weinig aanzien

hebben voor de welvaart der Natie, en voor de Koninginne, dat zy Bree-

kebeenen , onbequaam tot dien poft. Verloven geeven om als Chirurgyns

ie gaan dienen op 'sLands Oorlog-Schepen, daar men alleen bequaame en
ervarene Lieden op behoorde toe te laaten.

Maar daar op wordt aan den anderen kant geantwoord , Dat de aanmoe-
diging die men aan de Chirurgyns van de Vloot geeft zoo gering is, dat

weinig Lieden van eenige bequaamheidhet de moeite waardig achten zich

daar op te begeeven. En waarlyk, zoo het geene zy zeggen waar is, dat

4e manier onlangs ingevoerd door de Heeren van de Hall te Londen., om
hen te dwingen om op hunne eige koflen hunne Artfeny-Kifl; re voorzien ,

henzoo flerk drukt, dat zy van hunntt Zomer- Gage niet genoeg kunnen over-

houden
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houden om 'sWiniers ordentelyk te beftaan, terwyl zy aan de Wal zyn,
verdient deeze Zaak wel dat zy in overvveeginge genomen worde; want
het eenigfle middel om wel gediend te worden is wel te betanlen.

Zy zeggen my , dat in plaatfe dat het hun eertyds vryflond hunne Kiften

zelfs te voorzien zoo als zy beft oordeelden , dezelve nu voorzien worden
door de Heeren van dc\Ha}l, tot een' ongemeen -hoogen *prys, en daar

zy geen woord tegen durven kikken : en dit niet alleen ; maar als zy op
een togt uitgaan, en maar eene Maand of twee op Zeeblyven, fchoon

maar weinig van hunne Zalven en Artfenyen verbruikt zyn, moet de Kift

•weder op nieuw gevuld worden ; en zy krygen voor de Artfenyen welke zy
overgehouden hadden , en door die Heeren overgenomen worden , voor een
fchandelyk- geringen prys, en de nieuwe worden hun voorhaaren gewoo-
nenprys, dat is te zeggen ten aHerduurften, aangerekend; zodanig dat,

op zommige Schepen , de Chirurgyns op zeer hooge en onnodige Koften
in Drogeryen gejaagd worden.

Dit noodzaakte , zeggen zy, de Chirurgyns der Vloot, of het grootfte

gedeelte van hun, om af te ftaan, of voor te flaan om afftand te doen aan

de Koningin van de 2 d. die zy 'sMaands van de Gage van eiken Man
trekken , en welke fchynen gefchikt tot goedmakinge van de Koften der

Artfenyen, Zalven, enz. mits dat die hun in het toekomende op 'sLands

Koften geleverd wierden: maar dit goede aanbod verworpen zynde, zoe-

ken de bequaamfte onder hen , in d;n Dienft niet genoeg kunnende win-

nen om ordentlyk te leeven , noch aan deWal noch aan Boord , een goed heen-

komen, en begeeven zich in den Dienft van Kooplieden, of gaan zich er-

gens neerzetten op het Land, om van hunne kunft te leeven. En zoo 'c

in der daad zoo met hun ftaat, kan niemant hen laaken; want het is geen-

fints redelyk dat de Heeren van de Hall, die ongaarne deel zouden willen

hebben aan de moeyelykheden , zwaaren arbeid en gevaaren , welke de
Chirurgyns ter Zee moeten ondergaan, het voordeel van hunnen arbeid ge-

nieten , en de vrucht van hunne vlyt en zorgen plukken , door middel van
zulke ongemoedelyke Knevelaryen. Want, wat my belangt, niets fchynt

my redelyker dan het verzoek van de Chirurgyns der Vloot; dat een van
beide hun geoorlofd zy', of hunne Kiften zelfs te voorzien van de nodige
Artfenyen , die gefchouvvd mogen worden door twee of meer kundige Per-

foonendoor deRegeering daartoe aangefteld, en die ze goedkeuren zullen;

of de 2 d. 'sMaands aan de Heeren van de Hall af te ftaan, en hen de Art-

fenyen te laaten leveren tot genoegen van de Chirurgyns.

Wat nu het wreede gebruik belangt van de Zeelieden , met het eene

Schip t'huis gekomen
,
ylens te plakken op een ander, zelfs naa lange Rei-

zen , zodanig dat het hun in verfcheide Jaarcn naauwelyks geoorloofd zy

éénen voet aan Land te zetten, ten minften niet in Eugland; en dat zy

dus, naa lang uit hun Vaderland geweeft te zyn, en hunne Kenniflen en

Vrienden, hunne Vrouwen en Kinders, en al wat den Menfchen dier en

N n n n n 2 waard
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waard is, niet gezien te hebben in langen tyd, zy in 't gezicht zelfs van

de lang-gewenfchce Haven weggeftommeld worden, zonder dat zy den

troeft mogen hebben van één oogenblik ruft te genieten naa,eene lange,

verdrietige en moeyelyke Rcize: Kan 'er iets harder en aanftotelyker be-

dacht worden? Wie die deeze wreede behandeling overdenkt, kan zich

verwonderen dat, als zy gelegenheid vinden om weg te loopen, een groot

gedeelte van hun dien fprong , fchoon met fchynbaar lyfsgevaar, waa-

gen? of liever verkiezen de Gage die zy verdiend hebben te miflen, dan

in eene geftadige Slaverny te blyven, waar uit zy niet kunnen hoopen
verloll te worden , voor het fluiten van den Vrede, en God weet wan-r,

neer dit zal gebeuren ?

En dee^e flechte behandeling, mitsgaders eenige andere misbruiken

van deezen aart, is ongetwyfFelt de reden dat wy dagelyks zoo veel hoe-

ren van de Defertie van een groot getal onzer Zeelieden in de JVeJl-Indiërij

en andere Geweflen , daar zy verkiezeneen Barbaarfch en fchandelyk Lee-

ven van Zee-rovers te leiden , liever dan als Matroozen op de Koningly-

ke Vloot van £K^/a«i te dienen , daar zy, gelyk zy klaagen, hardigheden

en onrechtvaardigheden moeten verdraagen , die elders ongehoord zyn,,

en die hen noodzaaken om zuike vertwyffelde wegen in te flaan.

Hier moet ik my andermaal verfchoonen, en den Leezer verzoeken dat

men myn zeggen niet averechts uitlegge , als of ik voorhad een Schimp-

fchrift tegen de Regeering, of eenig,deel daarvan, te fchryven. Ik heb-

be niet anders willen doen dan een onpartydig Vertoog van den onwaar-

digen ftaat daar onze braave Zeelieden zich in bevinden , om de Hee-
ren in wier vermogen het is eene herftelling in die Zaaken te bewer-

ken, te wekken en te noopen om het oor te leenen aan de Voorflagen

die 'er gedaan mogen worden , om een einde van die onordentelykhedea

te maaken.

En zoo 'er eene manier te vinden is , niet alleen tot gemakkelyker ea
fpoediger bemanninge der Vloot, zonder dat verdrukkende, ergerlyke en
fchandelyke middel van in den Zee-Dienft te preflen, het zy Zee- of Land-

lieden ;.
'x welk een geweld, om niet [te zeggen Tyranny, is, daar men

nergens anders van hoort, zelfs niet onder de willekeurige en eigendunke-

lyke Regeering van Lodewyk éen. XlV^en, maar ook om 'sLands Dienft

begeerlyk te maaken voorde Matroozen, gelyk hy zekerlyk zoude wee-

zen, indien men de rechte wegen om dien zoo te maaken maar infloeg,- zoo

daar zegge ik, eene manier toe te vinden is, hoope ik niet dat men 't my
qualyk zal neemen, dat ik myne gedachten over dit ftuk voorftelle; toe

de overweeginge van het welke ik milTchien zoo veel tyds hefteed hebbe
als tot alle myne aanmerkingen over de behandeling en 't befticr der Zee-

2Jaaken : En ik durve vermoeden dat ik myn tyd niet geheel en al verfpild

zal hebben , en dat eenige dingen, die ik oppere, wel overwoogen zynde,

niet te eenemaal onredelyk zullen fchynen.

En fchoon ik niet verwaand genoeg ben om my in te beelden , dat eeni-
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ge zaak wi-'lke ik kan vooiileilen, genoegfaain iii aanmerkinge zal komen
om hcc gevvenfchce uitwerkfcl vuorc te brengen , van alle inconvenienten

uic ons Zee-Beflier te weeren, hoope ik dat het beqiiaamen Pennen zal

opvvikken om de Natie te o\;'ertüigen van de noodzakelykheid van zijlk

eene hervorminge.

Niet dat ik de achtbaare Heeren, wien onder wylen zyne Koningklyke
Hoogheids befcherming het beftier der Zee-Zaaken is toevertrouu'd is ge-

weeli, zoeke te befchukiigen van oneerlykheid , onweetendheid of ver-

zuim; zy kunnen zich mee alle- mogelyke ftiptheid van hunnen plcht quy-

ten, en evenwel kan de Nacie lyden, niet door hun toedoen, maar door

de gebrekkelykheid onzer Conftitutie. Zy hebben laft om alle zaaken ten

beften voordeele te beftieren en te beliandelen , volgens de oude Coftume
of volgens de tegenwoordige Regiemeiiten der Engelfche Scheepsmagt; en
mogelyk kunnen zy hunne vermogens toonen tot nut der Natie, en de

dienften hunner Ampten waarneemcn als oprechte en eerlyke Lieden , en
evenwel kunnen de bezwaarniflen, daar men over klaagt, (land blyven

houden, om dat men niet zoo zeer aan de genen die tot de Zee-Zaaken,
gebruikt worden, als arm de oorfprongkelyke Wetten en Inzettingen der

Zee- Zaaken , moet wyten , dat de Zee-Zaaken haaren gebrekkelyken voet.

by ons blyven houden.

Daar kunnen redenen geweefE om zekere dingen , die nu in gebruik

zyn, in te flellen ten tyde toen zy ingefteld werden; maar nu die redenen-

ophouden , behoorden de Reglementen waar toe zy oorzaak gegeevea
hebben ook op te houden. Maar wy zyn zoo gezet op alles dat onze Voor-
ouders gedaan hebben , dat wy 't voor een heiligfchennis houden eenige

nieuwigheden of veranderingen te maaken in het gene zy ingefteld heb-

ben, hoe nodeloos het moge weezen ,• en wy fchynen zulke blinde qxi

dwaaze aanbidders der oudheid, dat wy geen aanzien toonen noch vooi
het tegenwoordige noch voor het toekomende : in plaatfe dat wy ons min-
der behoorden te bekreunen wat onze Voorvaders gedaan hebben, als

dienftigft zynde in de verfcheide tyden in welke zy geleefd hebben j

dan ernftig overweegen welke maatregels voeglykft in onze tyden en te-

genwoordige omflandigheden te neemen zyn , met betrekkinge tot het be-

flier en handelwyze van onze Nabuuren en van alle andere Volkeren,
welke wy altoos in 't oog moeten houden , voor zoo verre onze veiligheid

en welvaartt betreft , en voonamentlyker in 't gene het voordeel van on-

zen Koophandel en Zeevaart belangt, welke de grondllag zyn van onZe.

magt en grootheid , en by gevolg van onzen Godsdienft en Vryheid,
en alle onze burgerlyke Rechten en Voorrechten , als Engelfchcn er»

Chrifienen.

Geen Volk in Europa was voorheen meer gezet op hunne oude Wetterj^

en Conftitutiè'n dan de Franfchen, en tegenwoordig vindt men 'er geene-

die 'er minder opgefleld zyn. Want (gelyk ik airede verfcheide maal
hebbe aangemerkt) die Staatkundige Natie, de zwarigheden bemerkende;

N n n n n 3 daar.
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daar haare Kooplieden aan onderhevig waren, om reden van de gebrekke-

lykheid haarer Rechten en Wetten van Koophandel en Zeevaart
,
gaf den

Koning den geheelen Boel over, met verzoek aan zyne Majefleit van haar,

in .plaatfe van die qualyk gefchikte, laftige en verdrietige Rechten, een

nieuw Corpus van Koop- en Zee- Wetten te geeven, waar door zyne On-
derdaanen aangemoedigd mogten worden om hunne Goederen in den
Koophandel ter Zee te waagen; dit geluk hebben zy verkreegen, en daar

door hunne raagt ter Zee ongeloofFelyk veel vermeerderd. En zouden

wy het eenigfte Volk zyn, dat, naa ons zelfs tot zoo hoog een' top van

Eere en Magt verheven te hebben , voornamelyk door onze daadeii ter

Zee, zich getroofte weder te zinken verre beneden onzen ouden Staat,

alsofwy onzer Grootheid, en de Voordeelen die haar verzeilen, moede
waren , en dezelve geen behoudenswaardig oordeelden ; en als of wy de

moeiten niet wilden neemen van eenige weinige misbruiken te verbeteren

en onze verouderde en verlleete Conftitutiën verruilen voor een nieuw, net

en nutter Corpus van Reglementen? dat fchynt onbegrypelyk. Zal Groot-

Brhtanje alleen, dat gezegend is met alle Voordeelen en gelegenheden die

het zoude kunnen wenfchen om zynen Koophandel te doen bloeyen ; zou-

den, zegge ik, wy alleen die van alle Volken onder de Zonne die gevlei-

de en gellreelde Minnares verachten , wy die haar 't meeil behoorden te

vieren, te minnen, op te paffen en te vryen, om dat wy tot nu toe haare

liefde Gunllgeiiooten zyn geweell?

Dus verre hebbe ik de bezwaarniffen onzer Matroozen vertoond , mits-

gaders de letfels en ongemakken noodzakelyk voortkomende uit de manier

die wy tegenwoordig in 't beflier onzer Zee-Zaaken volgen; en getoond dat

het nu tyd wordt dat men denke op de krachtdadigüe middelen om dezel-

ve weg te neemen. Hoewel ik zoo veel van my zelven niet vermoede

dat ik meene in ftaat te zyn om iets tot uitvoeringe van dat groote voor-

neemen toe te brengen , hebbe ik gewaagd myne gedachten over dat ge-

'wigtig Stuk in 't lichc te geeven ; en ik hoope dat myne Leezers onparty-

dig genoeg zullen zyn om het gene ik daar over zegge niet fchielyk te ver-

oordeelen; naardien het blykt dat ik niets anders bedoele dan het gemeene

Welzyn , en om dit voornemen verdient myn Voordel wel een naaukeu-

rig onderzoek.

Ik kan niet wel anders denken of men zou door bequaame middelen

,

daar toe in 't werk gefield, 'sLands dienfl zoo aangenaam kunnen maaken

voor onze Matroozen als hy in Franhyk en in Holland is. De Gages of

Wedden onzer Zeelieden zyn , zoo ik het wel hebbe , zeer naa gelyk aan

die onze Nabuuren geeven, of maar weinig minder ; evenwel worden de

eerftebeter en richtiger betaald. En ikmoet hier noch byzeggen, dat het

zeer vreemd en onverantwoordelyk fchynt, dat wy voor dit allernoodzake-

lykfle deel van 'sLands-dientl niet kunnen zorgen , en alleen daar toe te

Jcort komen aan Geld.

Jammer
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Jiammer is 't dat \vy , die in veele ongewoons en fchieJyk voorvallende

gelegenheden middel weeten om Geld op te neemen , en in korten tyd

aanmerkelyke Sommen kunnen by een krygen , in deeze altoos zoo zeer

in gebreke blyven, dat onze Zeelieden voor 't meerendeel genoodzaakt
zyn hunne Briefjes te verkoopen, zoo verre beneden de waarde, dat een
vierde en ibmtyds een grooter deel van 't Geld. daar zy en hun Huishouden
van behoorden te beftaan , een roof wordt van Woekeraars , die hun werk
maaken van ongeoorloofde Voordeelen te trekken uit de behoeftigheid

van M^oozen , die zoo lang niet kunnen wachten tot hunne Schepen af-

betaald worden.

BYVOEGKJ'
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BYVOEGSEL
V A N' H E TRECHT*
VAN

ASSURANTIE en BODEMERY,
EN

Van de Coflumen van Kooplieden, en het Gebruik der

Stad Londen in die Zaaken ; met Copyen van
de verfclieide foort van Policen en andere

Acten daar mede betrekkelyk.

GELUK OOK
De Cortume van verdachte Schepen te neemen in tyd van Oorlog ; door-

mengd met de laatfle Orders of Declaratiën van den Raad, met
betrekkinge tot den Spaanfchen en Franfchen Handel.

WAAR BY GEVOEGD IS

De verfchcide Jêien des Parlements betrekkelyk tot de Floot , enz. gelyk de Navi-
gatie-Afle, en eenige andere; met de nodige PVaarneemingen en Aan-

merkingen. Eindigende met de laat[Ie /ifkondiginge , aangaande

de Seinen tujjchen Koopvaardy- Schepen en hunne Convoyen.

JENDE hoe noodzakelyk het is voor alle Kooplieden en Han-
delaars , voornamelyk in Oorlogs-tyd, volmaakrelyk kundig

te zyn van de Manier, en het Recht van Afïïirantiënen Bode-

mery, en aangezien dat van alle Engel/che Schryvers, die over

den Koophandel gefchreeven hebben, niet een noch van deeze

Zaaken een vafl; en net Bericht heeft gegeeven , daar men zich volkomen

op kan verlaaten; hebbe ik, niet tegenftaande alles wat ik dien aangaan-

de airede gezegd hebbe , nodig geoordeeld , hier eene korte Verliandcling

over deeze Üofte by te voegen , om dit Werk zyn volle beflag te geeven

;

mitsga°
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mitsgaders Copyen van Policen van Aflurancie en Contradlen van Bode-
mery van alle verfcheide foorcen ; en ik ben zeer wel verzekerd dat 'er tot

nu toe noch niets in 't licht is gekomen, dat zoo beknopt en zoo voldoende
is als deeze Verhandeling.

En daar naa zal ik gelegenheid neemen om 'er een kort Bericht by te

voegen, raakende het viüceeren en neemen van Koop vaardy- Schepen ia

tyd van Oorlog, of aangaande Wrakken: waar by ik zal voegen de Na-
vigatie • J^e , en eenige andere federt gemaakt, raakende het bouwen van
Schepen in England, met dienllige Aanmerkingen over dezelve. En ein-

delyk zal ik komen tot de laatfte Afkondiginge over de Seinen.

Den Leezer kan zich te binnen brengen, dat ik elders in dit Werk ge-

aegd hebbe dat een Police van AlTurantie is. Een Contra^ , by 't welke de

Affiiradeur , voor een zekere Premie of Beloninge door hem ontvangen , zich ver-

bindt om op zich te neemen het avontuur en rijico daar in gefpecificeerd , en in ge-

val van verlies van 't geajjureerde , aan den geajjureerden Perfoon , die hem de

Premie betaald heeft , de geajjureerde SoJn te betaalen.

En op dat de Leezer tot des te grondiger kennis van deeze Zaak moge
geraaken , zal ik eerll de verfcheide foorten van AfTurantiën verkJaaren

;

en naa de Formulieren van verfcheide Policen bygebragt te hebben , zal ik

hem onderrechten welke middelen men gebruikt om de geaflureerde Som-
men te bekomen , in geval van verlies van de EfFeften.

AfTurantie is ofpublyk of privaat. Het verfchil tuffchen die beide is

dit: In plaatfe dat de eerfle gedaan word aan het publyke Comptoir, wordt
de laatfte maar gedaan en geflooten tuffchen Koopman en Koopman in 't

privaat: en van de Policen van deezen aart vindt men een Formulier in 't

voorgaande Stuk deezes Werks.

Alle AfTurantiën het zy publyke of privaate, moeten gedaan worden of
op een Schip, of op Goederen, of op Schip en Goederen. Ik fpreeke
hier niet van AfTurantiën op Huizen of andere dingen van dien aart, als

niet tot myn oogmerk dienende, 't welk maar is te fpreeken van AfTuran-
tiën die dagelyks in den Koophandel voorkomen.
Evenwel moet men opmerken, dat iemant die Geld op Bodcmery uit-

zet, hetzelve kan doen Affureeren , met byvoeginge van een Clau-
ful , daar ik eenige melding van zal maaken op het einde van de volgende
Police.

o o o o o FoR»
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roRMULiER van eene Police lüan Assurantie
op Schepen alleen,

IN den Naame G O D S , A m e n, A. B. van Londen Koopman , zoo wel in

zyn eigen Naam , ah voor , en in den Naam of Naamen van alle en een iegelyk

anderen Perfoon en Perfoonen aan 'wie het zelve behoort , mag , of zal behooren

gedeeltelyk of in 't geheel , maakt AJfurantie , en doet zich zelven, en hen, en

ieder van hun affitrceren , verhoren of niet verkoren , tot en van Londen , tot

Lijfabon in Portugal, en van daar te rugge tot Londen op het Hol,

Takelaadje, Treil, Gefcbut , Ammunitie, Artillery, Boot en ander Toebehooren

van het goede Schip of Vaartuig
,
genaamd de Dragt

Tonnen , of daar ontrent j i^aar van Schipper is

of wie anders voor Schipper op het gemelde Schip zal vaaren , of met welken an-

deren Naam of Naamen hetzelve Schip, of deszelfs Schipper, genoemd is of zal

weezen : het Avontuur van 't gemelde Schip beginnende van en on-

middelyk volgende den da^ van den datum deezer, * en zal continueeren en

duuren tot dat het gemelde Schip met zyne Takelaadje, Treil, enz. te Liflabon als

voorgemeld zal gearriveerd zyn, en gediiurende zyn verblyf en toeven al-

daar; en verder, tot dat het gemelde Schip met zyne Takelaadje , Treil,

enz. tot Londen weder te rug gekeerd zal zyn , en daar gemeerd en ten Anker

geweefi zal zyn in goede zekerheid en veiligheid vier-en-twintig miren lang : en

het zal aan het gemelde Schip vryflaan , in deeze Reize , te vaaren en te zeilen

toty en aan te doen en te toeven in alle Havens zonder onderfcheid, f inzonderheid

tot, enz. zonder prejuditie deezer Affurantie; het gemelde Schip, enz. voor zoo

veel de Genffureerden raakt , is en zal gefchat worden en gewaardeerd op

Sterling , zonder dat de geajjureerden eenige verdere rekenfchap van het-

zelve behoeven te doen. Aangaande de Avontuuren en Prykels, welke wy AJJiira-

deurs , op ons neemen te ondergaan en te draagen, zyn de Zee, Oorlogfchepen

,

Brand , Vyanden , Zeerovers , Rovers , Dieven , Schipbreuk , Brieven van Mar-

que en Contre-Marque, Overrompelingen , en Neetnen op Zee, Arreflen, Aanhou-

din<^en en Ophoudingen van Koningen , Forflen en Volken , van welke Natie , Staat

,

of Oualiteit zy mogen weezen; Krakkeelen tufjcben den Schipper en het Bootsvolk,

en van andere Gevaaren , Verliezen en Ongelukken , die gebeurd zyn of zullen

gebeuren tot nadeel, hinder of fchade van 't gemelde Schip enz. of eenig ge-

deelte van het zelve. En in geval van eenige ongelukken , zal het vryflaan aan

de GeaJfuTeerden, hunne Fa£looren, Bedienden en Getnagtigden , te Procedeeren , te

Arbeiden, te Ageeren , voer, in, en om de Verdediginge , Sauvegarde, en TVe-

derbekominge van 't gemelde Schip, enz. of van eenig gedeelte van het zelve , zon-

der prejuditie deezer AJfurantie ; tot de koften waar van, wy, AJfuradeurs, zul-

len

* Zoo 't Schip naar eenige vreemde Haver» zal zeilen, en de Eigenaar het voor de te-

rug reize wil doen AlTureeren, dan begint het Avontuur van den tyd zyner aankomfi:.'

4aar.

t Als zy voorneemens zyn eenige Haven aan te doen in de Reize.
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kn contribueeren elk naar gerade en hoeveelheid van de Somme in deeze geajjureerd.

En daar is by ons , AJfuradeiirs , bejlemd , dat dit Gefchrift , of Police van Ajfu-

rantie , zal zyn van zoo veel kracht en effeSt als het zekerjle Gefchrift of Police

van Affurantie voordeezen gemaakt in de Lombard -Straat of ergens elders te

Londen. En dus zyn luy AJfiiradeiirs van meeninge , en beluoven mits deezen

,

en verbinden ons zelfs , een iegelyk voor zyn eigen aandeel , onze Erfgenaamen

,

Executeurs en Goederen aan de GeaJ]ureerden , hunne Erfgenaamen , Adniinijira-

teurs en Gemagtigden , tot volkome nakominge van het voorgemelde ; bekennende

betaald te zyn door den Heer A. B. voor de Premie aan ons voor deeze AJfiirantie

verfchuldigd naar rato van per cent: En in ge-

val van verlies, 10 per cent te rabatteeren *, en te betaalen zonder ver-

deren eifch van eenige Intreft, welke het ook zoude mogen weezen , meer

dan in deeze tegenwoordige Police, niet tegenftaande eenig Gebruik of

Coftume daar mede flrydig. In oorkonde loy de Jffuradeurs hier onze Naamen

en geajfureerde Sommen ondergefchreeven hebben.

Londen , den , enz.

Men moet opmerken , dat , fchoon 'er in de Police een Clauful is van

maar 10 ten 100 te rabbatteeren , het gebruikelyk is 16 te rabbatteeren.

Doch zoo een Koopman het hazard van 't verlies van dat Rabbat niet wil

loopen , en van het Affurantie -Geld, kan hy het Schip en de Goederen

zoo veel hooger doen Affureeren dat het die fchade kan opweegen, in

geval van verlies van dezelve.

Tor MULIER 'üan eene Police van Assurantie, alleen

op de GOEDEKEÜ.

IN den Naame GODS, Amen. A. B. van zoo wel in zyn

eigen Naam , als voor en in \den Naam en Naamen van alle en ieder Perfoon ,

of Perfoonen, aan welke dezelve behooren, mogen of zullen hehooren
,
gedeeltelyk

of in 't geheel maake Afpurantie , en doet hemzelven, en hen, en een iegelyk van

hun affureeren , verkoren , of niet verhoren , tot en van daar tot Londen , naar

eenige of alle Havens of Plaatfen in S/na, Perfiën , of elders, voorby de

Caap de Goede Hoop, tot en van daar naar Londen, op alle foorten van Goe-

deren en Koopmanfchappen zonder onderfcheid, gelaaden of te doen laaden aanhoord

van het goede Schip genaamd Dragt Tonnen^

viaar van Schipper is , naafi God , voor deeze tegenwoordige Reize

of alwie anders op het gemelde Schip voor Schipper vaaren zal, of by welke an-

dere

* Als de AiTurantie gedaan wordt op Geld op Bodemery gefchooten, moet den Geaf-

fureerde , achter de woorden. En ingeval 'uan verlies lo per cent te rabateeren, de vol-

gende Clauful doen infereeren : En te betaalen zonder verderen eifcb van eenige Intreft,

welke bet ook zoude mogen weezen, anders dan deeze tegenwoordige Police; niet tegenftaande

alh Gebruik of Coftume daar medeftryiig.

O O o O o 2
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dere "Naamcn hei gemelde Schip ^ of deszelfs Schipper, is of zal genaamd wordent

Beginnende het Avontuur op gemelde Goederen en Koopmanfchappen , "oan en on-

niiddelyk volgende het Inlaaden van dezelve aan Boord van 't gemelde Schip te.

Londen, enz3.\ zoo continueeren en duuren tot dat het gemelde Schip, met

de gemelde Goederen en Koopmanfchappen, zonder onderfcheid, zal gearriveerd

zyn in alle of eenige Havens en Plaatfen in Sina , Ferfiën, of. elders voorby
de Kaap de Goede Hoop , en de Goederen en Koopmanfchappen daar behou-

den geland zyn ; en het Avontuur op andere Goederen en Koopmanfchap-
pen te beginnen van het laaden derzelve aan Boord van het gemelde Schipi

in eenige Havens of Plaatfen van Sina, Perfiën, of elders voorby de Kaap
Goede Hoop, en zal continuecren en duuren tot dat de gemelde Goederen
en Koopmanfchappen zullen arriveeren te Londen , en dezelve daar behouder^

geland zyn. En het zal aan 'f gemelde Schip vryfiaan in deeze Reizeflille te

houden, en te toeven in alle Havens en Plaatfen, welke het ook zoude moogen wee-

zen, * zonder prejudiiie deezer Affurantie. De gemelde Goederen en Koopman^

fchappen zyn en zullen by ovcrkomfle of /Iccoord gewaardeerd zyn op

Sterling , zonder verdere rekenfchap van dezelve te geeven door de Geas-

fureerden. Aangaande het Avontuur en de Gevaaren , welke wy AiTura-

deurs op ons neeraen en draagen willen in deeze Reize , die zyn van de
Zee, Oorlog-Schepen, Zee-rovers , Rovers, Dieven, Brand, Vyanden,
Schipbreuken, Brieven van JMarque en Contre- Marcjue, Overrompelin-
gen, Neemen op Zee, Aan- en Ophoudingen van alle Koningen, Vors-
ten en Volken, van welke Natie, Staat of Qiialiteit zy mogen weezen,
Krakkeel tullchen de Schipper en zyn Bootsvolk , en van alle andere Ge-
vaaren , Verliezen en Ongelukken die hebben geftrekt of zullen flrekken

tot fchade of nadeel van de gemelde Goederen en Koopmanfchappen , enz.

ofeenig deel daar van. En in geval van eenig Verlies of Ongeluk, zal

het den Geaffureerden , hunnen Faftooren, Bedienden en Gemagtigden

,

vryftaan, te procedeeren, te arbeiden en te ageeren, voor, in, en tot

Befcherminge, Verdediginge , en Wederkryginge van de gemelde Goede-
ren en Koopmanfchappen , enz. of eenig deel van dezelve , zonder preju-

ditie deezer Aflurantie ; tot de Koflen waar van , wy , AfFuradeurs , zullen

contribueeren elk van ons naar gerade en hoeveelheid der fomme in dee-

zen Geaffureerd. En daar is by ons, Afluradeurs beftemd, dat dit Ge-
fchrift, of Police van Affurantie zal zyn van zoo veel Kracht en Effe6l als

het zekerde Gefchrift , of Police van Affurantie voor deezen gemaakt in

de Lombard-Straat , of ergens elders te Londen. En dus zyn wy Afllira-

deers van meeninge en belooven mits deezen en verbinden ons zelfs , een

iegelyk voor zyn eigen aandeel , onze Erfgenaamen , Executeurs, en Goe-
deren aan de Geaffureerden , hunne Erfgenaamen, Adminiftrateurs en Ge-
magtigden, tot volkome Nakominge van het voorgemelde; bekennende
betaald te zyn door den Heer A. B. voor de Premie aan ons voor deeze

Affu-

* Z>e de voorgaande Copy.
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AfTurantie verfchuldigd. tot en naar gcrade van per

cent, en in geval van Ferlies 10 per cent te rabattceren.

In Oorkonde, wy AJJuradeurs , hier ondergcfckrceven hebben onze Naamen ,

en Sommen te Londen Geqffuiterd.

F O R M u L I ER "Jan eene P o l i c r op S cniv en

Goederen.

IN den Naame GODS, Amen. A B. enz. zoo ivel in zyn eieren Naam,
ah voor en in den Naam en Naamen van alle en ieder Perfoon of Perfuonen

aan wie dezelve behooren, mogen of zullen behooren, gedeeltelyk of in 't geheel,

maake JJfurantie ,en doet hemzclven en hen, en ieder van hun Afiireeren ,vtrloren

of niet verhoren, toe en van Londen toe eenige Havens en Plaatfen in Sina,

Perficn of elders voorby de Kaap de Goede Hoop, en tot en van daar tot Lon-

den, op alle foort van Goederen en Koopmanfchappen ; en dcsgelyks op het Ho! o

Takelaadje , Treil, Kanon, Jmiiionitie , /Jrtillery, Boot tn ander Toebehooren

van en in het goede Schip genaamd Dragt

Tonnen of daar ontrent , waar van Schipper is naaft God in deeze Reize

of wie anders vol r Schipper zal vaaren op bet gemelde Schip , of by wel-

ken anderen naam het zelve Schip of de Schipper daar van zal genaamd of gehee-

ten zyn ; het Avontuur op de gemelde Goederen en Koopmanfchappen beginnende

van het laaden daar van aan Boord van het zelve Schip te Londen , en op het

gemelde Schip, enz. van en onmiddelyk volgende den dag van den datum
deezes , en zal zoo continueeren gedurende het verbluf van het gemelde Schip daar

ter plaatfe , en verder tot het gemelde Schip , met al zyn Kanon , Takelaadje.
,

Treil, enz. en Goederen en Koopmanfchappen zonder onderfcheid, zal gearriveerd

zyn in alle of eenige Havens en Plaatfen in Sina, Perfiën , of elders voor-

by de Kaap de Goede Hoop j en de Goederen en Koopmanfchappen daar be-

houden aangeland zyn; en het Avontuur op de Goederenen KoopmaiT-
fchappen van het laaden van dezelve aan Boord van het gemelde Schip in

eenige Havens en Plaatfen in Sina , Perfiën , of elders voorby de Kaap de

Goede Hoop, en zal zoo continueeren en duuren geduurende zyn verblyf

daar; en verder tot het gemelde Schip, enz. en Goederen en Koopman-
fchappen te Londen gearriveerd zullen zyn ; en op het Schip , enz. tot dal het

daar gemeerd en ten Anker geweeft zal zyn vier-en- twintig uuren in goeden ftaat

en behouden. En op de Goederen en Koopmanfchappen , tot dezelve daar geloft en

behoudeu aangeland zyn. En het zal aan 't gemelde Schip, enz. vryflaan op

deeze Reize te vaaren en te zeilen naar , en aan te doen en te toeven in alle Ha-
vens en Plaatfen, welke ook, zonder prejuditie deezer Affurantie. Het gemelde

Schip, enz. Goederenen Koopmanfchappen, enz. voor zoo verre de Geaffureerden

betreft , by overlomfte of accoord gemaakt tufjlhsn de Geaffureerden en de AJfura-

deurs in deeze Police , zyn en zullen gewaardeerd zyn op

Sterling, zon-

3 '^*'"
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der rekening van dezelve te doen door de GeaJJiireerden. Aangaande het Avontuur

en de Gevaaren welke wy AJJuradeurs op ons neemen en draagen mllen in deeze

Reize, die zyn de Zeen, Oorlog-Schepen, Brand, Fyanden, Zee-rovers , Rovers

,

Dieven, Schipbreuken, Brieven van Marque en Contre-Marque , Aan- en Ophuu-

dingen van alle Koningen , Vorften en Volken , van alle Natie , Staat en Quali-

teit , Krakkeelen tufflhen den Schipper en het Bootsvolk, en alle andere foorten van
FrykeU , Verliezen en Ongelukken die gejlrekt hebben of zullen firekken tot hinder,

naded cf fchade van de gemelde Goederenen Koopmanfchappen en Schip, enz. of
ecnig gedeelte van dezelve. En in geval van eenige Ongelukken , zal het vry-

Jlaan aan de GeaJJiireerden FaStooren, Bedienden en Gemagtigden

te procedeeren, te ageeren en te arbeiden, voor, in en tot de Ferdediginge , Be-

fcherminge en Wedergeevinge van de gemelde Goederen , Koopmanfchappen en Scbip,

enz. of ecnig gedeelte daai' van, zonderprejuditie]dcezer AJJiirantie; tot de Kojïen

van 't "coelk wy , Ajfuradeurs , mllen contribuëcren een ie Ier naargerade en de hoeveel-

heid zyner fomme in deezen geafjureerd. En verder is by ons AJJuradeurs beflemd

dat dit Gefchrift of PoUce van AJfarantie zal zyn van zoo veel kracht en effect als

het zekerjle Gefchrift of Police van Afftirantie voordeezen gemaakt in de Loiti-

bard-Straat, of elders te Londen. H^eskalven ivy Affaradeurs door deezen be-

hoven en verbinden ons zelfs, elk voor zy)i eigen aandeel, onze Erfgenaamen,
Executeurs en Goederen aan de Geqffureerden

,

hunne Executeurs,

Adminijlratenrs en Gemagtigden , tot de volkome nakominge van het voorgemelde

,

bekennende ons zelfs voorde Premie, ons ivegcus deeze Affurantie verjclnddigd

,

betaald door A. B. enz. naar gerade van per cent: en in geval van Ver-

lies tien per cent te Rabbateeren.

In Oorkonde van het 'xelke wy Affaradeurs onze Naamen , en Sommen, in Lon-

,den geaff.ireerd, hier ondergefchreeven hebben.

De Maniere nu van Afllireeren, en de fommen weder te bekomen, in

geval van Verlies der Geaffareerde Effeflen, is deeze:

Als gy wilt doen Aflureeren het zy Schip of Goederen voor de uit-Rei-

ze, of voor het Retour, of voor beide: moet gy naar het AfTurantie-

Comptoir gaan , om te verneemen naa de Premie of Cours van AlTurantie

van de Reize voor welke gy wilt doen Affureeren , en zoo die u gevalt,

zegt gy hun op welk Schip, en alle andere omllandigheden, waar naa gy
vraagt naar de naamen der AfTuradeurs, en gevonden hebbende en gefpro-

ken die u befl gelyken , doet gy de Police aanvullenden dezelve vervolgens

getekend en geprothocolleerd zynde , betaalt gy de Premie en het falaris

der Pülice, en neemt dezelve meê.

Let, Dat zoo iemant Schepen of Goederen wildoen AfTiireeren, welke

hy weet dat airede verloren zyn, en de AfTuradeurs zulks bewyzen, de

Zaak gehouden zal worden voor een bedrog, gelyk het in der daad is, en

de Geaffareerde fommen zullen nooit weder te krvgen zyn. Zoo dat in

dit. 3 gelyk in alle andere gQVulkn, Ecrlykheid de bejte regel van gedrag is.

Bclan-
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Belangende de wederkryging der geafTureerde fommen , als de GeafTu-

reerden zekere tyding ontvangen hebben van 't verlies van Schip en Goed,
gaan zy naar de Afluradeurs , en brengen hunne Borgen mede , en indien

zy genoegen in dezelve neemen , zullen zy 't Geld, zonder eenige zwarig-

heid te maaken, betaalenj en zy kunnen 'er ook geene zwarigheid in {tel-

len , of zy moet op eenige goede reden gegrond zyn ; in welk geval de Ge-
alTureerden een' voeglyken tyd moeten wachten , volgens den afftand der
Plaatfe daar men meent dat het Schip gebleeven is , tot dat men daar ge-

wifle tyding van kan bekomen: En zoo 'er in een behoorlyken tyd niets

van het Schip vernomen wordt , dan moeten de Afluradeurs het GeafTu-

reerde Geld onvermydelyk betaalen. Ducti zoo 'c naderhand mogt gebeu-
ren dat het Schip behouden t'huis quam , moet het Geld aan de Afluradeurs

weder ter hand gefl:eld worden.

Maar als het gebeurt (gelyk het dikwyl doet) dat maar een gedeelte

van de Geaflureerde Goederen verlporen zyn
,
gelyk in geval van Wer-

pingen in een' Storm, en andere diergelyke toevallen ; dan maaken deAs-:
furadeurs daar eene Avery van, en elk betaalt zoo veel ten honderd, naar
gerade van de fom daar hy voor getekend heeft. Men moet evenwel op-
merken, dat 'er doorgaans gerabatteerd wordt in de betalinge van Geafl'u-

reerde fommen , 't welk verfcheelt volgens de Coftume der verfcheide

Landen daar de Aflurantie in gebruik is: 't welk in England 16 per cent isj

gelyk hier vooren aangemerkt is.

Aangaande de genen die tot hier toe de Leverantie van Contrabande
Goederen in de Winkels en in de Huizen van de Kopers Geaflureerd heb-

ben; op dat zy niet onkundig mogen zyn van de Boeten, zoo zy ontdekt

worden, verzoeke ik hun de volgende Clauful van eene Afle des Parle-

ments te leezen, die gemaakt is in het 4de en 5de Jaar van Koning Willem,

en Koninginne Maria.

„ En vermits men by ondervindinge, gewaar geworden is, dateene

,,- groote menigte van Goederen dagelyks ingebragt worden uit vr-emde

„ Gewefl;en, heimelyk en ter fluik , zonder de Tollen en Rechten, behoo-

„ rende en moetende betaald worden , aan hunne Majefleiten te betaalen , en

„ dat zulks onlangs krachtig vermeerderd en voortgezet is door fnoode Men-
„ fchen, die, onaangezien de Wetten, befl:aan, als Afluradeurs of an-

„ derfints. Goederen dus heimelyk ingevoerd , op hunne laften en hazard

„ te leveren in de Huizen, Pakhuizen of Bezitting van de Eigenaars daar

„ van: hebben zy, tot voorkominge van zoo groot een quaad, vafbge-

„ field. Dat alle en iegelyk Perfoon of Perfoonen, die, by wyze van As-

„ furantie of anderfints , zal aan- of onderneemen eenige Goederen of

,5 Koopmanfchappen , zonder onderfcheid , in te brengen , van Gewes-

„ ten over Zee, in eenige Haven of Plaats, welke ook, binnen het Ko-

5, ningkryk van England, iieerlykheid van fValles of Sud van Berivick op
de
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„ de Tweed , zonder de Tollen en de Rechten daar voor verfchuldigd jtelje-

„ taaien by hunne Invoeringe, of eenige verboode Goederen , zonder on-

„ derfcheid , of ingevolge van zulke Affiirantie of Accord , zal leveren of

„ doen leveren eenige Goederen of Koopmanfchappen , welke ook, zonder

,, de voorgemelde Tollen en Rechten daar van te becaalen , daar van wee-

^, tende , en alleeneen iegelyk hunne Hdpers, Medeplichtigen en Me-
,, deflanders, voor elke zulke Overtreeding zullen verbeuren en verliezen

„ de fomme van vyf honderd ponden , boven en behalven andere Ver-

„ bguringen en Boeten waar aan zy airede onderhevig zyn, uit hoofde van

„ eenige andere Aéle airede in vigueur zynde".

En wyders is vallgefleld , door de voorgemelde Authoriteit, " Dat alle

^, en ieder Perfoon of Perfoonen, wie 't ook moge weezen, die accordee-

„ ren zal eenige Tom of fommen te betaalen voor de AfTurantie of Invoe-

>, ringe van Goederen of Koopmanfchappen die dus ingebragt zullen wor-

5, den, zonder de Tollen en Rechten te betaalen, welke by de Invoerin

„ ge van dezelve betaald moeten worclen , of van eenige verboode Goede-

„ ren, welke zy ook mogen weezen, of zulke verboode Goederen zal ont-

5, vangen of neemen in zyn Huis, Pakhuis of andere Plaats te Land, voor

,, dat de Tollen en Rechten daar van betaald zyn, daarvan weetende,

5, voor elke zulke Overtreedinge V£rbeuren of verliezen zal diergelyke

,, fom van vyf honderd ponden ; de eene helft voor hunne Majefteiten ,

.„ en de andere voor den Aanbrenger, of voor zulken of zulke Perfoon of
Perfoonen die dezelve zullen eifchen.

>!

V

«>
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En verder is door dezelfde Authoriteit vaflgefleld
, „ Dat zoo de AiTu-

radeur, Inbrenger of Beleider van zulke Sluikery de Ontdekker daar

van is, zal hy niet alleen het Affurantie Geld of de beloning hem gegee-

ven , behouden en genieten , en ontlaft en vry zyn van de Boete waar
aan hy onderhevig is voor zulk eene Overtreedinge ; maar hy zal ook
tot zyn eigen gebruik genieten de eepe helft van de Boete by deezen

daav op gelleld tegen de JParty of Partyen, zulke Aflurantiën en Accor-

den maakende, of tegen het ontvangen van zulke Goederen, als voor-

gemeld. En in gevalle de ontdekking niet gedaan wordt door den As-
furadeur , Inbrenger of Beleider voorgemeld , en de GeafTureerde Party

of Partyen of die in 't Accord belang hebbende, de ontdekking daar

van komt te doen , zal hy weder bekomen of te rug krygen het Aflliran-

tie-Ge!d of de Premie, diehyvoor die Afllirantie of Accord betaald zal

hebben , en tot zyn eigen gebruik en voordeel genieten de helft van de
Boete tegen zulk een AfTuradeur , Inbrenger of Beleider gefbeld , als

voorgemeld, en hy zal desgelyks vry zyn van de Boete door deezen ge-

field tegen hem of hen.

En daar is vaftgefldd, „Dat alle de gemelde Boeten en Penaliteiten re-

cuperabel zullen zyn volgens de handelwy ze van de Excheqiier, op dezelf-

„ de
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^, de manier als Penaliteiten en Boeten in diergelyke gevallen recuperabel

„ zyn ".

Mits, „Dat geene Penaliteit, door deezen opgelegd, recuperabel zal

„ zyn , 't en zy dezelve in Rechte vervolgd worde binnen twaalf Maan-
„ den naa dat de Daad gepleegd is.".

Daar is geene zekere of vafte prys op de Premiën van Affurantie; zy
ryzen of daalen volgens den flaat der Natie in Oorlog of Vrede , het fai-

foen van 't Jaar, en andere voorkomende' dingen; en by gevolg ziet men,
dat het opgeld van de fommenop Bodemery opgenomen, 't welk gerekend
wordt naar den Koers der Affurantie voor de Reize die 't Schip zal doen,
en niet tot eenigen vaften prys, desgelyks moet varieeren : Want nu in

den tegenwoordigen Oorlog, is de Koers van AiTurantie van Londen naar
eenige Havens of Plaatfen van Oofi-Indiën, Sina, Perfiën of elders voor-
by de Kaap de Goede Hoop, en te rug, ontrent 16 per cent voor tw'müg
Maanden zeker; en naar gerade, dat is te zeggen 2 pond. 5 fch. 's Maands,
voor zoo lang daar naa als het Schip uitblyft , doch geene 16 Maanden
daar boven zynde. Maar in den laatften Oorlog was de Premie van As-
furantie op een goed Schip voor dezelfde Reize ontrent 22 per cent , en het
opgeld van Bodemery was ontrent s^ P^r cent voor denzelfden tyd , enz.

en hoe groot zy fchyne kan zy in Rechte voor geen Woeker gehouden
worden.

De Opneemer is in alle gevallen verplicht om een verlies te doen bly-

ken; en zoo 't niet klaar blykt, dat het Schip geheel en al , volkomen,
en onvermydelyk Vergaan is, zonder opzet, erg of Uil; dan moet hy 'c

opgenomen Geld wedergeeven , zoo wel als het Schip dat eenige Jaaren
geleeden in de MiddeUandfche Zee in den Brand werd gefloken op bevel
van den Eigenaar, die eene groote fom op Bodemery had opgenomen; en
was hy in ftaat geweefl om het weder te geeven, zou de Uitleener al zyn
Geld wedergekreegen hebben : Want daar was al Vonnis tegen hem ge-
weezen; maar de Executie fchoot te kort; daar. was niet by hem te haa-
ien.

Zoo een Schip op 2yne Reize groote fchade lyd , en naderhand in de
Haven daar het naar toe moet , behouden aankomt, maar zeer gerampe-
neerd en befchadigd, en zyn Kiel bynaa van de Wormen opgegeeten, zo-
danig dat het zonder herbouwd te worden niet weder te rugge kan komen

,

en dus het Schip in de Haven ligt te rotten; zal de Uitleener daar geene
fchade by lyden , maar de Opneemer zal gehouden zyn te betaalen op de-
zelfde wyze als of het Schip zyne Reize gedaan hadde zonder fchade, en
geheel behouden t'Huis gekomen ware.

Geen Schipper mag in de Plaats daar zyne Eigenaars of Reedcrs woo-
nen, meer Geld op Bodemery opneemen dan zvn eigen aandeel beloopt.

P p p p p
'

In
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In geval de Uitleener zich wil laaten Afllireeren , en dienvolgens eene

Police van AlTurantie doet maaken op het Schip daar hy zyn Geld op leent,

kan hy voor elke loo ponden die hy leent, doen Allureeren 125 of 150

ponden , zodanig dat hy niets verlieft alfchoon het Schip verlooren ging ;

maar vooral moet hy in zyne Police doen zetten, Dat de. AlTuradeurs, in

geval van Verlies zullen betaalen zonder bewys van eenig belang , of in-

trefl: , welk het ook moge weezen , meer dan die Police ; niet tegenftaan-

de alle gebruik en Coftume daar tegen ; anders wordt 'er vereifcht dat ie-

der die doet Aflureeren Bewys bybrengt van zyn belang in 't Schip. En
vermits het voornaamfte Bewys van belang of intreft, in Goederen aan

Boord van eenig Vaartuig ingefcheept, beftaat in een Connoffement, 't

welk eene Bekentenis is van den Schipper of Schryver van een Schip van

den Ontvangfl: van die Goederen, enz. hebbe. ik hec Formulier van-een

Connoffement hier in willen voegen.

I

CONNOSSEMEN T.

NGESCHEEPT door Gods getiadc , in goede Orden en Wei-geconditioneerd

^

_ door {i) in ert op het goe-

de Schip, genaamd, de (2)

Waar van Schipper is naaji God voor deeze tegenwoordige Reize ( 3 )

en nu ten Anker liggende in ( 4 )

en door Gods genade gedejlineerd

naar (5) Te weeten (6)
Gemerkt en genommerd zynde als op de kant; en over te leveren in dezelfde goede

Orden Wel-geconditionneerd , in de voorgemelde Haven van

{het Gevaar der Zeen alleen uitgezonderd) aan (7)
of aan zyne Gemagtigden ; hy of zy betaalende voor gemelde Goe»

eren ( 8 ) of ^^ Schryver met de gewoone Primage
* en Avery. In oirkonde , heeft de Schipper van 't gemelde Schip de drie Connojfe-

menten bekrachtigd , alle van deezcn Inhoud en Datum ; een van de drie voldaan

zynde , zyn de andere van geender waarde. En zoo zende God bet goede Schip in

ie gewenfchte-Haven, Amen. Gegeeven in den, enz.

Zoo

(i) Hier zet men den Naam van den Koopman of Faftoor die de Goederen in-

fcheept.

(2) Hier den Naam van 't Schip, en van de Haven daar het t'buis hoort.

(3) Hier den Naam van den Schipper.

(4) Kierden Naam van de Haven, daar 't Schip ligt.

(5) Hier dien van de Haven , werwaart het is gedeftineerd.

(6) Hier de ingefcheepte Goederen.

(7) Hier den Naam en 't Karakter van den Perfoon, aan wien de Goederen moeten ge-

leverd worden.

(8) Hier de Som, die voor de Vracht betaald moet worden.

* Primage is een gering loon van een fchelling per Ton of iets meer j,
dien me,"] aan 'I

Bootsvolk betaalt voot 't laaden van een Schip.
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Zoo luiden de Connoffementen te Londen; en in 't zakelyke ?yn zy over-
al dezelfde , fchoon eenigfints verfchillende in woorden. Te Amjlerdam
luiden zy dus:

CONNOSSEMENT.
IK Schipper van 't Schip ge-

naamd gereed leggende

om, met den eerjlen goeden mnd, dien God verkenen zal , te Zeilen naar
alwaar myn regte Ontladinge zyn zaly bekenne ontvangen tt

hebben onder den overloop van myn Schip , van U

al droog, PFel-geconditionneerd, en gemerkt met dit voorjlaande Merk. Het
welke ik beloove te leveren {indien God my behouden Reize verleent) aan

of aan zyn ordre , mits betalende aan my^
ofordre, voor Vracht

en de Averye naar de Cojlumen van der Zee. Om te voldoen dat voorfz. is

verbinde ik my zeken , al myn Goed , en myn voorfz. Schip , met zyne Toebe-
hooren. In kennijfe der waarheid , heb ik drie Connoffementen onderteekend- van
een inhoud; het een voldaan zynde de andere van geener voaardcn'. In

den • Anno

In vorige tyden veroorzaakte het gebrek van Policenvan Afïïirantie vee-
Ie Gefchillen en Proceflen : Maar door de voorzichtigheid der Kooplieden
zyn de Policen nu zoo volkomen , en vervatten alle Voorwaarden zoo dui-
delyk , dat 'er weinig gronds van gefchil over haaren rechten zin over-
blyft.

VOORWAARDE van een BODEMERY-BRIEF,

Voor degeheele Reize, zonder bepalinge van Tyd.

DE Voorwaarde van de voorfchreeve Obligatie is' zodanig , dat , indien het
goede Schip of Vaartuig genaamd de

van den Dragt van " of daar ontrent, nu liggende in de Re-
vier den Theems ,

xmar van T. S. Schipper is; zeiken zal zeilen met allen behoor-
lyken fpoed uit de gemelde Revier den Theems , om op Reize te gaan ,

* met goed
en genoegfaam Convoy , naar Liflebon in V Koningryk van Portugal , en van
daar zeilt en zal zeilen en retourneeren , met goed en genoegfaam Convoy
in de gemelde Revier den 1'heems, (en wel zonder uit de route te zeilen

*

de Gevaaren van de Zee en Vyanden uitgezonderd
:
) En zoo de boven - ver-

bonde

* Deeze woorden met goed en genoegfaam Convoy, moeten 'er uitgelaaten worden als 'er
Biet bcftemd wordt dat het Schip met Convoy zal gaan.

Ppppp 2
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honde A. "B. zyne Executeurs, Admhüjlrateurs of Gemagtigdm , binnen zo da'

gen naajlvolgende op het Retour van 't gemelde Scbip van de gemelde Reize, op de

gemelde Revier den Theems , wel en deugdelyk willen en zullen betaalen ofdoen bc-

taalen aan den bovengenoemden C. D. zyne Executeurs , Adminijlrdteurs of Ge-

magtigden , defomme van in gangbaaren Engelfchen Gelde:

Dan de bovenfiaande Obligatie van geener waarde zal weezen , maar anderfints in

volle kracht en vigueur blyven.

VOORWAARDE van een BODEMER Y- BRIEF,

f^oor 20 Maanden vaji , en 16 Maanden onzeker^ van loa

Ponden opgenomen ^ om 14.J Ponden weder te geeven voor

20. Maanden; en 2 Ponden 5 Schell. 's Maands daar naa.

DE Voorwaarde van de voorfcbreeve Obligatie is zodanig , Dat indien V
goede Schip

,
genaamd de van den Dragt of Grootte

^an of daar ontrent ^ nu in de Revier den Theems, waar

•Dan Schipper is , zeilt en zal zeilen en gaan met allen be-

hoorlyken fpoed van en uit de gemelde Revier den Theems opr eene Reize (met

goed en genoegfaam Cnnvoy) naar Conft^ncinopel in Turkyen , en van daar

zeilt en zal zeilen en wderkeeren {met goed en genoegfaam Convoy) in de ge-

melde Revier den Theems (en dal wel zonder uit de route te zeilen) op of voor

de verfchyninge van 3Ö Almanaks Maanden, te rekenen van den dag van den

datum bovengemeld ( de gcvaaren en toevalligheden van de Zeen en Fyanden uit-

gezonderd) en indien de boven-verbonde A. B. zyne Executeurs ^ Jdminijtrateurs

ef Gemagtigden , betaalen en zullen betaalen binnen 30 dagen naajlvolgende het

retour en arrrivement van 'r gemelde Schip op gemelde Revier den Theems van

zyne gemelde Reize , of op het einde en Expiratie van de voorgemelde ^6 Maan-
den , te rekenen als voorgemeld ( welke van de gemelde tyden eerfl en naaft zhl ko-

men ) wel en deugdelyk zal betaalen of doen betaalen aan den boven-genaamdm

C. D. zyne Executeurs , Adminiftrateurs of Geinagtigden de Somme van honderd

vyf- en- veertig Ponden in goed en gangbaar Engelfch Geld, mitsgaders twee Pon-

den vyf Sthellingen van 'f zelfde Geld, per Maand; en zoo naar gerade voor een

grooter of kleinder tyd, voor al den tyd en zoo veele Maanden als 'erverfcheenen

en verkopen zullen zyn van de gemelde 36 Maanden, boven en behalven de 20

Maanden , te rekenen van den datum als bovengemeld. Of, indien in de gemelde

Reize , binnen de gemelde ^6 Maanden , te rekenen als boven gemeld, en het vol-

komen verlies '( welk aan 't gemeldeSchip ( betzelve zeilende , en zynde met en onder

zulk Convoy als voorgemeld) door Brand, Fyanden, Oorlogfchepen , of andere

Toevalligheden , onvermydelyk zal gebeuren ; dan de bovenfiaande van geender

'^.vaarde zal weezen , maar anderfints in volle kracht en vigueur blyven.

Le.t, Het maandelyke Opgeld volgt altoos den voet van den Prys

daar men voor de gewifle Maanden voor geaccordeerd is.

En,
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En dewyl het fomtyds gebeurd dat iemant opgenomen hebbende (flel)

100 Ponden van een ander Man op Bodemery , dezelve uitzet op een
Schip tot eene lange Reize gedeüineerd, en hy zelf t'huis blyvende, kan
het gebeuren dat beide de Partyen , onzeker aangaande den ftaat van het

Schip, overeenkomen om eene nieuwe Obligatie of Verband teniaakenop

de volgende manier.

VOORWAARDEN van een BÖDEM'ERY-BRIEF,

Op een Schip ^ op eene Reize uit zyfide^ de Partyen niet

weetende of het -behouden is of niet

DE Foorivaarde van de voorfcbreeve Obligatie is zodanig, dat indien het

goede Schip of Faartuig genaamd de van den Drag t ij-

Grootte van Tonnen y of daar ojitrcnt , nu in Zee zynde
,

of elders , zeilt en zal zeilen en gaan niet allen beboorlyken fpoed op eene Reize

naareenige Havens of Plaatfen ?« Oofl-Indiën, Sina, Perllën, of elders voor-

by de Kaap de Goede Hoop , en van daar zeilt en zal zeilen en retoiirneercn in

en op de Revier den Theems en Haven van Londen , op of voor V einde en expi-

ratie van zes-en-dertig yJlmanaks Maanden, te rekenen van den datum der boven-

Jiaande Obligatie, en dat zonder uit zyne route te zeilen (de pyykels en toeval-

ligheden van Zeen en Fyanden uitgezonderd^ En indien de boven-verbonde A.B.
Zyne Executeurs, Adminiflrateurs of Gemagtigden zullen en willen binnen 30
dagen naa dat het gemelde Schip zal geretourneerd en gearriveerd 'weezen

tot en in de gemelde Revier den Theems , vmi de gemelde Reize : of op het einde

en expiratie van de gemelde zes-en-dertig Maanden, welke van die lyden eerji en

naaft komen zal, wel en deugdelyk betaalen of doen betaalen aan den hoven-ge-

memden C. D. zyne Executeurs, Adniinijlrateurs of Gemagtigden , de Sommevan
een honderd en vyfen-veertig Ponden in goed gangbaar Engelfch Geld , mitsga-

ders tw:e Ponden vyf Schellingen per Maand, en dus naar gerade voor een meer-

der of minder tyd dan eene Maand, voor allen zulken tyd, en zoo vcele Maanden
als 'er van de gemelde zes-en-dertig Maanden geëindigd en verhopen zullen

weezen, over en boven twintig A-laanden, te rekenen van den voorfchreeven-

Datum. Maar by aldien het Schip verloren is voor den dag van den voorfchreeven

Datum; indien dan de gemelde A. B. zyne Executeurs, /idmimftrateurs of Ge-

magtigden, binnen twintig dagen naaftnaa dat dit verlies klaar gebleeken zalzyn»

wel eu deugdelyk betaalen, of doen betaalen aan den gemelden C. D. zyne Exe-
cuteurs , Adniinijlrateurs of Gemagtigden, de Somme van een honderd Ponden in

goed en gangbaar Engelfch Geld (zynde de Hoofdfomme, verjlrekt door den ge-

melden C. D. aan den gemelden A. B. naar luid der voorfcbreeve Obligatie) mits-

gaders de Intrejl voor dezelve, naar gerade van zes per cent Jaarlyks : Of in-

dien in de gemelde Reize, en binnen de zes-en-dertig Maanden, te rekenen als

voorgemeld , een volkomen verlies van het gemelde Schip
(
hetzelve zeilende en zyn-

de met en onder zulk Convoy als voorgemeld) onvermydelyk mogt komen te gebeu'

Ppppp 3 ren
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f en door Brand , Fyanden, Oorlogfchepen , of andere toevalligheden, dan de votr-

Jchreeve Obligatie krachteloos zal weezen , tnaar anderfints in volle kracht en vi-

gueur blyven.

Te Amjlerdam zyn de Voorwaarde en de Obligatie in den zelfden Bo-

tkmery - Brief begreepen, gelyk men zien kan uic de volgende

BODEMERY Op SCHIT.

IK van Schipper
( maji Godt )

van mynen Schepe
,
genaamd groot ontrent

Lajlen , nu ter tyd gereed liggende voor on

met den ecrflen goeden ivint , dien Godt verkenen zal , te zeilen naar

alwaar inyne rechte ontladinge zyn zal , bekcnne mits deezen ontfangen te

hebben van U de Somme van

ende dat op Bodemerye ende Rechte Avonture van der Zee, op myn voorfz.

Schips-kiel ende Schips-gereedfchap, zoo ik het nu tertydvoere: welke Jvoh-

iuure ende Prykclen van der Zee geëindigd zullen zyn, ende de Bodemerye daar

van verfcheenen , vier-en-twintig uuren na dat ik myn Anker zal hebben laatert

vallen op de Reede ofte Haven ter Plaatfen van voorfz.

JVelke voorfz. Somme van daaren boven het Opgeld van

dien, voor de Avontuure van der Zee, tegen ten

honderd, maakende te faamen de Somme van ik belovs

(zoo verre deeze voorfz. Bodem zoo veel te Lande brengt) te hetaalen

aan den Eerfamen S'- • dagen na arrivement

4ot voorfz. , van myn voorfz. Schip ofte daar het zynen lafi

heken zal, in goeden gangbaren Gelde , koficloos en fchadeloos. Tot voldoening-e

van het gene voorfz. is , verbinde ik eerjl myn voorfz. Schip en Gereedfchap,

pen van dien, ook myn Perfoon, Goederen, tegenwoordige ende toekomende, roe.

rende 'ende onroerende , dezelve Jlellende onder bedwang tot reale executie , van

*lle Heeren , Hoven , Rechters en Gerechten ; verwerpende alle 't gene hier te-

gens zoude mogen contrarieeren ; ja het Recht difpenferende generale renunciatie f

't zy dat fpeciaale voor gaat. 't Oirkonde der ivaarheid hebbe ik hier van onder

myn gsivoonlyke Handmerk ondergetekend drie Bodemery Brieven van etnen inhoudt,

^aar van den xenen voldaan hebbende, zyn de andere van gecner waarden. Gt-

fcheenen in op den dagh

^n)w

BOD£'

Alt



ASSURANTIE EN BODEMERY, isf

BODEMERY Op KOO PM A NSCIIA PPEN.

IK onderge/chrcevm bekenne ontfangen te hebben uit bom-

den van de Somma van ende dat

op Bodemerye ende Rechte Avontuure van der Zee, op de naai genoemde

Goederen; 'in 't Schip van Schipper

van genaamd ; nu gereedt

leggende voor om, met den eerjlen goeden wint, dien GOD ver-

kenen zalf te zeilen naar • alTxaar de rechte ontla-

dinge zal weezen : welke bovengemelde Somme van met het

Op j^eld van dien , tegen ten honderd voor de Avontuure van

der Zee^ maakende te faamen ik belove (zoo verre die

voorfz. verbodemde Goed zoo veele te Lande brengt ) te betaalen door

««« S^. ofte den rechten

Toonder deezes

,

dagen naar behouden overkomfle

van de gemelde Goederen tot voornoemt. Tot voldoening^

hier van verbinde ik voor eerfl de bovengemelde Goederen ; ook myn Perfoon en

Goederen, zoo wel tegenwoordige als toekomende
, geene uitgezonderd ; dezelve Jlel-

lende onder bedwang tot reale executie van alle Heeren , Hoven , Rechteren ende

Gerichtcn; verwerpende alles dat hier tegens zoude mogen Jlryden. Tot bevejligin-

gt. der waarheid f hebbe ik hier van tixee aleens-luidende Bodemery • Brieven (onder-

tekend; waar van, den eenen voldaan hebbende, zal de andere van geener waar.

den zyn. Gedaan tot den

Anno

De Bodemery wordt ook wel op het ConnoJJement gefchreeven. Dit
gefchiedt veekyds te Smyrna, in deezer voegen:

De voorfz. Koopmanfchappen gaan verbodemd en gehypothekeerd aan de addrefjr-

van Pier' Antonio tot Amfterdam, voor duizend Ryksdaalders courant Geld,

van 50 Jluivers het Jluk ('r opgeld daar onder begreepen) omme aan gemelden Pier'

Antonio te moeten betaald worden naa de behouden aankomfie aldaar. Foor de

waarde hier in contanten genooten van Fabio Coftanzi. Zullende de avontuure
van der Zee daar af geloopen worden by den gemelden Pier' Antonio.

Dit laat men aldaar den Schipper ondertekenen; en dan kan 't Voldaan :

dewyl het in de Zeevaart overal eene onwederfpreekelyke Coflume is, het
recht vervat in Bodemery-Brieven

,
gelyk ook in Connojementen , in alle ge-

vallen, geene uitgezonderd, validelyk en dugtig over te draagen by ilmpel

mdojjement tot overfchryving achter op den rugge; met gelyke wyze en
efFedt als in de Wiffelbrieven : zonder dat Procuratie of Tranfport Notarieel

of Gerechtelyk hier in van node zy.

Somtyds
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Somtyds dienen de Bodemery-Brieven om geld in vreemde Landen te

doen betaalen.

En alteraec worde 'er tufifchen den Opneemer en Uitzetter beflemd

,

dat 'er maar de gewonelyke intrefl , naar gerade van zes per cent van 'c

vcrftrekiegeld zal betaald worden tot dat het Schip van Gravefcnd vertrekt.

Dusverre van Bodemery-Brieven , enz. Ik zal hier nu eenige regels

byvoegen rakende eenige gevallen van JJfurantie.

Zoo in gevalle van 't verlies van een Schip , de AlTuradeurs kunnen

bewyzen dat het met opzet gefchied is, zyn zy niet gehouden de waarde

te betaalen.

Een zekere Petkins, zynde participant van een Schip daar /uy Schip-

per van was, het Vaartuig aan het Eiland I^Vight komende gelaaden met
Wynen voor rekeninge van twee Kooplieden die 't Schip gehuurd had-

den; maakten de gemelde Perkins en Ivy een complot om de goederen

der Kooplieden heimelyk ie verkoopen, dan weder in Zee te floeken , en

het Schip te laaten zinken kort by 't Eiland , op dat het Scheepsvolk zich

zoude kunnen bergen in de Boot.

• Deeze aanilag dus gefmeed zynde, ging Perkins te Pofl naar Londen

,

€n doet het Schip afTureeren, terwyl Ivy zyne zaaken op het Eiland be-

fleld hebbende, weder in Zee ftak, en met een' yzeren Koevoet een gat

jn den bodem van 't Schip Ilampte, zodanig dat het Bootsvolk het Schip

ziende zinken, met den Schipper in de Boot fprongen, en naar 't Land
voeren, en Perlins tyding van 't verlies zonden. Dees dagvaardde de

Afluradcurs: Maar terwyl de zaak rechthangende was, inftitueerden de

Aflaaders eene Aélie van Trover (*) tegens Perkins om hunne goederen

;

en een Rapport van de Jury, ten voordeele van de Eifchers. gegeeven,

deed het Pleit tegen de Afturadeurs in duigen vallen , en ontdekte het

geheele bedrog.

Zoo een Koopman goederen doet afTureeren voor eene Reize in zeker

Schip , en het Schip op de Reize lek w-ordt, en de Koopman en de Schip-

per met confent een ander Schip huuren om het overige gedeelte der Rei-

ze af te leggen, en het Schip dan verongelukt, zyn de Afluradeurs vol-

komen ontheven van alle Rilico, 't en zy de Police eene uitdrukkelyke

Clauful voor hét tegendeel bevaL

Zoo een Koopman goederen doet verzeekeren van Londen naar Livor-

no, om daar aan Land gebragt te worden, en de Fa6k)or meenende dat

zy bete? verkogt zouden worden in eene andere Haven, een contraft

maakt voor de Huur naar die andere Haven met het. zelfde Schip, en
onderwyl alles verongelukt , zullen de AfTuradeurs evenwel ontlail zyn.

Zoo

(*) Eene Aiflie tegen iemant, die eenig -goed gevonden hebbende, weigert het

isWe weder te geven, als het weder geëifclit wordt.
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Zoo iemant Contrabande goederen in England aflaadt, weetende datzy
Contrabande zyn , en naderhand dezelve doet aflureeren , en zy door de
Bedienden des Konings aangehouden worden, zullen de Afluradeurs de

fchade niet lyden; maarzoo de goederen geene Contrabande zyn ten ty-

de als zy afgelaaden worden , maar hec door eenige pofl;erieure A£le of
Declaratie geworden zynde, aangehouden worden; dan moeten de Aflura-

deurs het verlies draagen.

Door de Statuut 43. El. cap. 12. was 'er eene Rechtbank van Aflliran-

tie opgerecht om de gefchillen, gereezen over Policen van AfTurantie, te

Londen af te doen en te rechten , doch heden is die Rechtbank niet meer
in weezen, maar over zulke zaaken wordt nu geoordeeld door de gemee-
ne Rechtbanken , maar 't ware te wenfchen dat het anders was ; want
uit die manier van Procedeeren zou de publyke wyze van Aflureeren

groot voordeel trekken, Gelyk,

1. Zoo de Police verlooren wordt, en dezelve geprothocolleerd is, in 't

Aflurantie-Comptoir, levert hetProthocol een genoegfaam bewys uit, bei-

de volgens het Landrecht en de Civile Rechten ; in plaatfe dat als eene

privaate Police verlooren is, de Party heul moet zoeken in de Kancelarye.

2. De Proceduuren voor de Rechtbank van Aflfurantie, toen zy in wee-

zen was, waren kort, en volgden Koopmans fliyl; maar nu zyn zy voor
andere Rechtbanken niet zoo.

Het Admiraliteits Hof eifcht die Jurisdi£lie , en by fchier alle andere
Volkeren is zy by de Admiraliteit; maar in England is de Jurisdi6lie van
die Rechtbank zoo onzeker dat , of de kennisneeming van veele zaaken
haar wordt geweigerd , onder voorwendfel dat , fchoon zy in zommige op-

zichten Zee-Zaaken kunnen weezen , zy in andere volgens het Landrecht
geoordeeld moeten worden ; of zoo 't in alle opzichten Zee-Zaaken zyn,
cal men eene Prohibitie afgeeven op de kaalfl:e fuggeftie die men kan be-

denken, haar verbiedende voort te vaaren ; gelyk ik breedvoeriger hebbi
aangemerkc in 't handelen over de Jurisditlie van die Rechtbank.

Nu zal ik iets zeggen van 't gebruik der hedendaagfche Europijche Nli-

tiën, met betrekking tot het vifueeren en neemen van Schepen, het zy
van Vrienden of Vyanden , in tyd van Oorlog.

In de eerfl:e plaatfe wordt geoordeeld, dat, in geval 'er een Kryg ont-

fl;aat , de Souverein van eenig Land de Schepen van de Natie daar hy
•mede in Oorlog treedt mag aan- en ophouden tot hy ziet hoe die van
zyne Onderdaanen in dat Land gehandeld worden. Maar in dit geval

moeten de Traólaaten die tuflchen de beide Volkeren beftaan in acht

genomen worden.

En aangaande de Vryheid van Neutraale Havens , ten opzichte van

Q q q q q vreemde
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vreemde Vorllen in Oorlog met elkander zynde , moet deeze algemeene

Aanmerking gemaakt worden ; dat alle dingen daar in moeten behandeld

worden volgens de Traftaaten , in kracht zynde tuiTchen de v/ederzydfche

Souvereinen. Daar op moet alleen gelet worden, dat in geen gevai, hoe

't ook moge weezen, iets Vyandlyks door eenige party tegen de andere

ondernomen worde, binnen de vryheid van eene Neutraale Haven; om
dat zulks eene openbaare Schennis van den Vrede zoude weezen , en
eene verachting van de Authoriteit en Jurisdictie van den wettigen

Heer van die Haven. Daar van zou men verfcheide Voorbeelden kun-

nen bybrengen uit de oude en hedendaagfche Hiftorie, behalven het ge-

bruik der Volkeren, nu in Europa tegen malkander Oorloogende.

De Ridder Waltor Raleigh verhaalt, in de /'^^ Afdeelinge van het

derde Hoofdlluk zyner Algemeene Hiftorie, dat de Romeinen en Kartha-

ginienfen met elkander in Oorlog zynde , malkander ontmoetende in de

Haven van Syphax , de laatfte , verre de fterkfte zynde , de Romeinen ligt

hadden kunnen vernielen , zoo 't geoorloofd geweeft was hen aan te taf-

ten in eene onzydige Haven.
Desgelyks de Fcnetiaanen en Turken in openbaaren Oorlog zynde , hunne

Vlooten zich te Tunes ontmoet hebbende , fchoon die Haven den Turkfchen

Sultan voor haarenSouverein erkent, wilden die van Tunes , dewyl het inde

Natuur eenevrye Haven is, 'er geene Vyandlykheden in gepleegd hebben.

Op de zelfde wyze verbood de Stadvoogd van Vallona, eene Haven den

Sultan behoorende , den Venetiaanen binnen de paaien van de Haven de

Zeerovers aan te tarten die hunne Golf onveilig maakten.

De f^enetiaanen en Genueezen desgelyks in Oorlog zynde , ontmoeteden

hunne Vlooten malkander te Sur, en het hun niet toegelaaten zynde in

die Haven te vechten, zeilden zy 'er uit, om buiten haare vryheid hunne

zaak door de Wapenen te doen beflilTen.

Hetzelfde isgefchied in den Hollandjchen Oor]og. Kapitein Harman , Com-
mandeur van een Engelfch Fregat , uitgedaagd zynde door óq Witte, Kapi-

tein van een Hollandjch Ooïiog^cWip , beide in de Baai van Cadix ten anker

liggende, zeilden zy met toeftemminge uit de Haven; en de Hollander, naa

twee derde van zyneManfchap verlooren te hebben, geënterd en genomen
zynde, fleepte Kapitein //anwAK hem achter zich weder in de Haven.

Doch de Hamburgers , toegelaaten hebbende dat de Hollandfche Vloot

öpnige Engelfche Koopvaarders in hunne Haven namen en vernielden,

waren naderhand genoodzaakt de fchade te vergoeden.

In de volgende Plaats, zal ik met weinig woorden fpreeken van het te-

genwoordig gebruik van Schepen te vifiteeren en te neemen in tyd van

Oorlog , voor zoo verre als zulk neemen de Eigenaars van den eigen-

dom ontbloot, zodanig dat, indien dezelfde Schepen hernomen werden

door andere van dezelfde Natie , of door Vrienden , zy aan de laatfte

Neemers zouden behooren, zonder gehouden te zyn om dezelve weder

IQ geeven.
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De Do6loren Juris Cimlis maaken vetfcheide Diftindliën in het (luk van
Neemingen in tyd van Oorlog.

Zommige achten het noodzakelyk, dat een Schip, door een Vyand ge-

nomen
,
gebragt worde binnen de paaien van de Jurisdiéiie van den Souverein

der Neemers, of in eenige Haven daar hunne Vloot ten Anker ligt, voor
dat de Neemers wettiglyk eenig recht verkreegen hebben op de Prys,- en
zy raeenen dat een Schip genomen en in eene Neutraale Haven opgebragt,
voor dat het binnen de Jnrisdiélie van den Vorfl of Staat geweefl zy,
wiens Onderdaanen de Neemers zyn , door de Neucraale Natie mag we-
dergegeeven worden aan de eerile Eigenaars.

Andere zyn weder van gevoelen , dat fchoon de Prys niet gebragt is geweeft
binnen de Jurisdiftie van den Souverein des Neemers, zoo 'er is het gene
zy eene ydjle Bezitting noemen ; dat is, zoo de Prys 24 uuren in de magt
van den Neemer geweeft is, dezelve niet wedergegeeven kan worden door
eene vreemde Natie.

Maar fchoon deeze Opiniën oudtyds plaats gehad hebben, ik geloove
dat 'er tegenwoordig weinig acht op wordt gegeeven; want volgens het
gewoone gebruik van Neutraale Volkeren, wordt alleen de vryheid hun-
ner Havens befchermd, in welke zy geene vyandelykheden gedoogen:
Maar aangaande de Pryzen in dezelve opgebragt , onderneemen zy niet

eenige reftitutie van dezelve te doen, of den Neemers te beletten van
over hunne Pryzen naar welbehaagen te befchikken. In alle welke geval-

len men noch moet aanmerken , welke Traélaaten in weezen en kracht
zyn tuiTchen die Neutraale Natie en de andere die in Oorlog zyn. _ >

Maar zoo 't gebeurt dat (by voorbeeld) een Engelfch Oorlogfchip her-

neemt van eenen Vyand een'£«g£//cèff!Koopvaarder, dien zy genomen, en
noch niet gebragt hadden in eene hunner Havens, noch ontlaaden, enz.

dan moet 'er reftitutie gedaan worden aan de eerfte Eigenaars of Reeders,
mits dat zy het Bergloon betaalen: en dit gefchiedt gemeenlyk als een £«-
gelfch Koopvaardy- Schip, door den Vyand genomen, op die wyze her-

nomen wordt door de Schepen van onze Bondgenooten. In welk geval

de Traélaaten tuffchen de wederzydfche Natiën desgelyks in acht genomen
moeten worden.

Samuel Pellagy met een Schip van den Keizer van Marocko een Spaanfch
Schip genomen en het in England opgebragt hebbende, de Koning van
Spanje en de Keizer van Marocko toen Vyanden zynde; werd 'er geoordeeld
dat 'er geene Reftitutie gedaan kon worden , om dat de Koning van Eng-
land met beide in vriendfchap was.

In tyd van Oorlog is het geoorloofd de Schepen te vifiteeren , zelfs die

van onze Vrienden en Bondgenooten , en zoo 'er eenige Goederen in ge-

vonden worden die den Vyand behooren , dezelve daar uit te neemen en
prys te maaken.

: Evenwel , zoo een Engelfchman Goederen had onder een' Deenfch Fac-
toor te Stokholm, en daar ontftond een Oorlog tuffchen Denemarken en ZiXie-

ien, welke het faifeeren van de Deenfche EfFeCt,;n in Zweden mor,t veroor-

<^q q q q 2 zaaken
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zaaken; mogen de Engelfche Effe6len die de Deen onder zich heeft niet ge-

faifeerd worden.

Alle Kooplieden , en andere die belang in den Koophandel hebben moe-

ten één ding voornamelyk opmerken , te weeten , dat twee andere Natiën

in Oorlog zynde, en zy Onderdaanen zynde van een' Neiitraalen Vorfl,

zy in geenerhande manieren Krygs- Ammunitie of Gereedfchap , Paarden,

Wapens of andere Oorlogsbehoefte mogen toezenden aan een van beide

de Krygvoerende Natiën ; want dezelve mogen volgens, het Recht der

Volkeren genomen worden door de Vyanden van die Natie.

Men moet desgelyks opmerken, Dat wanneer eenige Stad of Vefting

berend of geblokeerd is, geenerhande Mondbehoefte of Onderhoud voor

de Bezetting of de Inwoonders in die berende of gcblokeerde Plaats mag
gebragt worden door de Onderdaanen van een Ncutraalen Vorfl: want

in dit geval mogen die Mondbehoeften door de Onderdaanen van den Vorfl

die de Plaats berend of geblokeerd hebben, zoo wettigiyk genomen worden
als of het Krygsbehoeften waren.

En aangaande het Stuk van Schepen te neemen in het algemeen , het

zy die van onze Bondgenooien , of van Neutraale Natiën op de Landea
van onze Vyanden handelende , elke verandering in de publike Zaaken-

van Europa, (en wel voornamelyk als England en Holland, die magtig ter

Zee zyn, 'er in zyn gemengd) fielt de Vryheid van den Koophandel op
zulke lofle Schroeven , dat zelfs federt den laatften Oorlog , en wat meer

is,, federt den aanvang van deezen, en binnen korten tyd, onze Regee-

ring dienflig geoordeeld heeft haare Maatregels te veranderen.

Deeze onzekerheid in de Vryheid van Koophandel is oorzaak geweefl

van myne beknoptheid in het gene ik op verfcheide plaatfe deezer Ver-

handelinge over dat Stuk gezegd hebbe: want fchier alle oude Rechten en

Coftumen daar over ingefteld , hebben plaats gemaakt voor laater en Staat-

kundiger Reglementen ; en daarom hebbe ik hier alleen zulke gevailen en

voorbeelden ingevoegd , en zulke onderrechtingen gegeeven daar men
flaat op kan maaken ; en raakende het Stuk van Schepen , hebbe ik dien-

flig geoordeeld de A6le van het Parlement naa te fchryven aJs de Scheep-

vaart der Engelfche Natie onmiddeiyk betreffende.

,

Aangaande de tegenwoordige omflandigheden van onzen Koophandel,

en den Staat van den Koophandel in 't algemeen, federt het uitbarftea

van den Kryg, kan al de Waereld zich erinneren hoe zorgvuldig het Par-

lement van England in den beginne was om allen Koophandel, en zelfs alle-

foort van Correfpondentie, met de Vyanden te beletten, niet alleen tuf-

fchen haare Majefleits Staaten en de Landen der Vyanden , maar ook tuf-

fchen onze Bondgenooten de Hollanders en hen. Maar federt gebleeken

zynde dat de Hollanders niet ligt te beweegen waren om dit geflreng ver-

bod naa te komen, begonden de Engelfchen wyfTelyk te bedenken, dat,

behalven het tegenwoordig gebrek van den gewoonlyken toevoer van

Spamfch Biljoen voor onze Munufa6luuren , indien , door onze flyfzinnig-

heid van niet te handelen met de Vyanden der Koninginne., de Hollanders.

middeJ
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rniddcl vonden en in de gewoonte geraakten van hen te voorzien beide

van onze Mannfaduuren en Oojt-Indifche Waaren, het ons moeyelyk zou-

de vallen dat verlies in Vredestyd weder te herflellen , enderhalven heeft mea
by ons dienftig geacht den Koophandel tuflchen ons en onze Vyanden met
Engelfche Schepen toe te laaten; tot groot genoegen van onze Weevers
en Fabriqueurs , en een groot getal arme Menfchen, arbeidende om de
Wol tot het Weeftouw te bereiden.

Het behaagde haare JMajefteit eenigen tyd geleeden een Bevel te Jaaten

uitgaan aan alle haare Oorlogfchepen en Engelfche Kapers, en andere,

Brieven van Marquè hebbende, om de Hollandfche Schepen, pafTen van de
Staaten hebbende, onverhinderd te laaten voorbyvaaren ; en door eens
iaater Verklaring in haaren Raad, heeft de Koningin doen afkondigen
haar Befluit van haare Onderdaanen den vryen handel op Spanje toe te

laaten. In dezelfde Verklaring -vernieuwde zy het Bevel aan alle haare
Oorlogfchepen, Engel/che Kapers, enz. om de Hollanfche Schepen onge-
moeid te laaten vaaren op Frankryk en Spanje ; en haare Majefteic ont-

iloeg alle Hollandfche Schepen die deswege in haare Havens gearreftcerd

waren.

Ik zoude hier veele Waarneemingen by kunnen voegen aangaande de
Wettigheid van vreemde Schepen te preflcn om te dienen in gevallen van
groote noodzakelykheid , in tyd van Oorlog; maar dat zou overtollig zyn;
want federt dat de Koningklyke Vloot zoo fterk en zoo geregeld uitgeruft

isgeweeft, is die gewoonte in England in ongebruik geraakt, zoo wel als

by de meefte nabuurige Volken. In Turkyen is zy evenwel noch in ge-
bruik, alwaar men in den Jaare 1651 zeven Engelfche Schepen , die toen
te Smyrna waren , dwong om de Turkfche Vloot de Fenetiaanfche van voo

j

Catanea te helpen wegflaan; dreigende, by verweigeringe , alle Goederen,
der Engelfche Kooplieden in de Staaten van den Grooten Heer te con*
fifqueeren , en hunne Perfoonen tot Slaaven te maaken. En de Fenetiaan-

fche Gezant daar over by 't Engelfch Minifterium geklaagd hebbende, ant-

woordde men, dat die Schepen legen hunnen wille en dank gedwongen
geweefl zynde om tegen de Republyk te vechten, men zulks voor geena
Vrede-breuk kon houden ; dat het de fchuld der Engelfche Officieren niet

was , en dat men 'er by gevolg geene voldoening voor kon geeven.

Nu blyft 'er noch overig dat ik iets zegge aangaande Wrakken, of ver-

ongelukte Goederen, belangende welke de Coftume der verfcheide Vol*
ken zeer verfcheide zyn geweefl, zommige dezelve verbeurd verklarende
voor 't Publyk, en andere diergelyke Confifcatiën flreng verbiedende. Be-
langende het welk ik mynen Leezer wyze tot de verfcheide Stelfels van
Zee -Rechten in deeze Verhandelinge begreepen. Ik zal hem alleen

erinneren dat de Admiraliteit van England de Rechten van OUron volgt.

Als de Goederen verlaaten zyn en geen Eigenaar zich opdoet om de-

zelvs weder te eifchen , zal het verongelukte Goed behooren aan den Ad-

Q,qqqq 3 mlraal 5'J
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miraal, zoo 'er een is, en zoo 'er geen is aan den Koning; onder welke

benaming van verongelukte Goederen begreepen zyn Flotjon, Jetjon en

Lagan.

Flotfon, is als het Schip gezonken zynde, de Goederen op het Water
dryven.

Jeifon, is als de Goederen geworpen zyn om het Schip te ligten, en het

evenwel vergaat.

Lagan , is wanneer zwaare Goederen in Zee geworpen worden voor

dat het Schip vergaat; en dat de Schipper en 't Bootsvolk zoo voorzichtig

zyn dat zy 'er een Boei of ander Merk aan vaft maaken , waar door de

Plaats daar zy zyn des te gemakkelyker aangeweezen kan worden.

De Koning zal hebben Flotfon , Jetfon en Lagan , maar niet zoo 't Schip

behouden blyft. 43 EL 3. Cap. 15.

Schoon 't Schip vergaat, zoo 'er maar een Menfch van behouden blyft,

zyn de Goederen niet vcrlooren. En daar is vaftgefteld, dat, zoo een

Schip door de Vyanden vervolgd wordt, en de Menfchen 'er uit gaan, om
zich zelfs te redden, en de Vyanden de Goederen alleen wegneemen, en 't

Schip laaten vaaren , en het naderhand gedreeven wordt ter Plaatfe daar

de Manfchap aan de Wal gegaan is, het geen Wrak of verlaaten Goed is,

maar behoort aan zyne rechte Eigenaars.

Als de Eigenaars een Wrak reclameeren of wederëifchen , moeten zy

genoegdiam bewys van hun recht bybrengen binnen jaar en dag.

Maar verongelukt Goed , dat aan bederf onderworpen is , mag ver-

koft worden , en de waarde tot naa verloop van jaar en dag bewaard wor-

den voor de rechte Eigenaars.

In Englmd behooren alle Wrakken aan den Admiraal by opene Brieven,

en geen verongelukte Goederen betaalen Tol.

Zoo 'er Schipbreuk gebeurt door toedoen van den Schipper of de Boots-

gezellen , moet de Schipper het verlies boeten. Maar zoo 't een werk van

God is , of gefchiedt om Zeerovers of Vyanden te ontvlieden , zyn zy
onfchuldig.

Aangaande andere gevallen, wordt de Leezer verzonden tot de voorge-

melde Zee - Rechten.

Maar eer ik deeze Rede fluit, moet ik eenige korte Aanmerkingen maa-

ken over den aart der Zaake.

In 't eerft is 't zekerlyk gebruikelyk geweefl: de verongelukte Goederen

ten behoeve van den Koning tefaifeeren en te confifqueeren , alleen zoo de

Eigenaar niet te vinden was; en dit was ten hoogften redelyk; om dat,

in dit geval, de Eigendom by geen Menfch zynde, die Goederen by ge-

volg aan den Koning moeten behooren, als Heer van de enge Zeen, wel-

ke hy gehouden was te fchuimen van Zeerovers en Vagebonden ; en

daar was verftaan dat de v/aarde der verongelukte Goederen zoude die-

nen om zyne Majefteit de Koften daar van te helpen draagen.

By de Statuut 3 Ed. I. cap. 4. raakende de Zee -Wrakken is geordon-

neerd
,
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nccrdjDat zoo 'er een Menfch , of een Hond of een Kat leevende afkomr,

'er geen Wrak weezen zal, maar dat alles een Jaar en dag door de Sche-

pens bewaard zal worden, om wedergegeeven te worden aan ieder die

binnen dien tyd bewyfl: dat de Goederen hem toebehooren; en dat zoo
niemant zich opdoet, dezelve aan den Koning verbeurd zullen weezen.

Maar ik zoude Bra£ton liever gelooven, die zegt , Daar zal geen IVrak

zyn , als de Eigenaar zyne Goederen komt wedereifchen ; 't welk onbepaald is

,

en geen tyd vaftftek; zoo dat , als de Eigenaar komt en zynen Eigendom
bewyfl, de Goederen wedergegeeven moeten worden, 't welk zekerlyk

rechtvaardigft en billykft is : Want waarom zou een Man zyn goed ver-

liezen door een bloot werk der Voorzienigheid, zonder ecnig vergrypaan
zynen kant? Dit is niet anders dan de bedroefden te bedroeven , en dat

wel in een zoo beklaaglyk ongeval, dat geene Afte van 't Parlement, of
andere Menlchelyke Wet, die zoo groot eene wreedheid gebied, my wel-

gegrond kan fchynen.

Zoo de Goederen bederflyk zyn, laat ze verkoft, en de Prys daar van
bewaard worden ten behoeve der genen die binnen drie Jaaren zyn recht

op dezelve zal bewyzen, en om derzelver Eigenaars beter te ontdekken,
behoort men bekendmakingen van hec Wrak te laaten doen in Couranten

en andere Nieawspapieren , in en buiten 's Lands : en zoo dan de Eige-

naars zich niet vertoonen , zal de Confiscatie redelyker en billyker zyn .

Nu zal ik hier de voorgemelde Aften van het Parlement laaten volgen

,

twee van welke zoo kort zyn dat zy niet verkort behoeven te worden ; en
fchoon de Navigatie- Afte wat lang is, zyn alle haare Artikels van zoo

groot eene aangelegenheid , dat zy niet wel eenige verkorting toelaaten,

zonder den zin duifter te maaken voor de genen tot wier gebruik zy ge-

fchikt is.

ANNO DUODECIMO CAROLI Ildi REGIS.

^^e tot Aanmoediginge en Aanwas van Schepen en

Scheepsvaart.

„ -T^OT den Aanwas van Schepen, en de Aanmoediginge van de

5, jL. Scheepsvaart, waar in, onder Gods goede Voorzienigheid en Be-

„ fcherminge, de Rykdom en de Veiligheid deezes Koningkryks een be-

„ lang heeft; zy vaflgefleld en geordonneerd door des Konings Allervoor-

„ treffelykfte IVlajefteit, en door de Lords en Gemeentens, in dit tegen-

woordige Parlement Vergaderd, en door derzelver Gezag, Dat van

en naa den eerflen December duizend zes honderd en feflig, en van dien

tyd af in 't vervolg, geenerhande Goederen of Waaren, zonder onder-

fcheid, vaneenige Landen, Eilanden, Plantaatljen, of Landftreeken

behoorende aan zyne Majefteit, of in zyne bezitting zynde^ of die hier

naa zullen behooren aan of in de bezittinge zyn van zyne Majefteit, zy.

5, ne
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„ ne Erfgenaamen en Opvolgers, in Jfia, Africa en America, in- of uit-'

gevoerd zullen worden met eenig ander Schip of Schepen , Vaartuig of

Vaartuigen , welke ook , dan die waarlyk en zonder bedrog of fraude

alleen behooren aan het Volk van England, of Ierland, Heerlykheid van

PValks, of Stad van Berwick aan de Tweed, en gebouwd zyn door en

behooren aan de Jnwoonders der gemelde Landen , Eilanden, Piantaad-

jen of Landffreeken , als de rechte Eigenaars daar van , en waar van de

Schipper en ten minflen drie vierde van de Bootsgezellen Engelfchen zyn,

op ilraffe van verbeurte en verlies van alle de Goederen en Waaren , die in-

of uitgevoerd zullen worden van eenige der voorgemelde Plaacfen , met

eenig ander Schip of Vaartuig; gelyk ook van het Schip of Vaartuig ,

met al zyn Kanon, Toebehooren of Takelaadje, Ammunitie en Treil;

een derde daar van zal komen aan zyne Majefteit , zyne Erfgenaamen

en Opvolgers ; een derde aan den Gouverneur van 't Land , Plantaadje,

„ Eiland of Landfbreek , daar zulk eene Overtreeding gefchieden zal, in

5, geval het gemelde Schip of Goederen daar gefaifeerd worden, of ander-

„ fints dat derde deel desgelyks aan zyne Majefteit, zyne Erfgenaamen

,

,, Opvolgers ; en het refteerende derde deel aan den genen of de genen

„ die 't zelve zullen fiüfeeren, informatie neemen, en daarom Rechten of

„ Procedeeren voor eenige bevoegde Rechtbank, by Proces, Verbaal,

„ Bericht, Aanklagte, of andere Acte, in welke noch £//ó/« *, noch Pro-

5, te^ie t, noch gerechtelyke fVager j. toegelaaten z^l worden. En alle Ad-

„ miraalen en andere Commandeurs ter Zee van eenige Oorlogs-of ande-

„ re Schepen, hebbende CommilTie van zyne Majefteit, of van zyne Erf-

„ genaamen of Opvolgers, worden door deeze gemagtigd en ftrikt belaft

„ te neemen en op te brengen als Pryzen , alle Schepen die tegen deeze

„ gecontravenieerd zullen hebben, en dezelve over te geeven aan het Hof
der Admiraliteit, op dat men daar tegen hen Procedeere; en ingeval

j, van Condemnatie, zal de eene helft van 't verbeurde Schip en Goed

,, weezen ten behoeve van de Admiraals of Commandeurs ,enhunScheeps-

„ gezelfchap, om verdeeld te -worden onder hen in dezelfde proportie

.„ als door de Zee -Reglementen vaftgefteld is ontrent het Neemen van

.,, Pryzen , en de andere helft ten behoeve van zyne Majefteit, zyne

„ Erfgenaamen en Opvolgers".

,, IL En daar zy vaftgefteld en geordonneerd, Dat geen Vreemdeling,

„ of Perföon , nie: geboren onder de gehoorzaamheid van onzen Heere den

,, Koning, zyne Erfgenaamen en Opvolgers, of Genaturalifeerd , of tot

„ een' Vryen Denizcn gemaakt, van en naa den eerften Febntary des

^, Jaars onzes Heeren zeftien honderd een-en-feftig, zal Koophandel mo-

» gen

* Wettige verfchooning van een Gedagvaarden waarom liy niet Compareert.

f Een Gefchrift om iemant te beveiligen voor Arreft om Schulden.

I De aanbieding van een' Eed , om te zweeren dat men den Eifcher niets fchuldig is,

"Of niets onder zich heefc dat heiu behoort.
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„ gen dryven of het beroep van een Koopman of Faftoor mogen oeffenen

„ in eene der voorgemelde Plaatfen, by posne van verbeurte van alle zyne
„ Goederen en Have, of van die hy bezit; een derde voor zyne Majefteit,

5, zyne Erfgenaamen en Opvolgers; eenderde voor den Gouverneur der

„ Plantaadje daar de contrgventie gefchiedt ; en 't redeerend derde deel

,, voor hem of hun, die informatie daar over willen neemen, of den O-
„ vertreeder in Rechte zullen willen vervolgen voor eene van zyn Maje-
„ 'fleits Rechtbanken in de Plantaadje daar zulk eene Overtreeding zal ge-

„ fchieden: En alle Gouverneurs van de gemelde. Landen, Eilanden,

„ Plantaadjen of Landllreeken , en elk van hun wordt door deeze flipt be-

„ laft en bevolen tegen zulke Overtreedingen te waaken ; en alle die hiernaa

„ tot Gouverneurs zullen worden aangefteld over die Eilanden, Plantaadjen

„ of Landftreeken, door zyne Majefleit, zyne Erfgenaamen en Opvol-

,, gers, zullen voor het aanvaarden van hun Gouvernement een'folemnee-

„ len Eed doen dat zy hun uiterfle befl zullen doen, ten einde datdevoor-

„ gemelde Claufuls, en alle zaaken en dingen daar in vervat ftipt en ter

„ goeder trouwe nagekomen worden , volgens den rechten zin en mee-
„ ningdaar van: en op klagte en bewys, gedaan voor zyne Majefleit,

„ zyne Erfgenaamen en Opvolgers, of de genen die daar toe geauthori-

„ feerd en aangefleld zullen weezen, dat eenige van de gemelde Gou-
„ verneurs willens en weetens negligent zyn geweefl in 't nakomen van
„ hunnen plicht in deezen; zullen de dus overtreedende Gouverneurs van
^, hunne Ampten ontzet worden,

ÏII. „ En door de voorgemelde Authoriteit is verder vjftgefleld en ge»

,, ordonneerd, Dat geene Goederen of Waaren, welke ook, van 't Ge-
„ was, Produfl of Manufa£lnur van ^/fca, Jfmoï America, ofeenigge-
,, deelte van dezelve , die befchreeven of geplaatfl; zyn in de gewoone
„ Kaarten van die Landftreeken , zullen ingevoerd worden in England^

„ Ierland oï IFalles , Eilanden van Jerfey enGuernfey, of Stad Berwickop
„ de Tweed, met eenig ander Schip of Schepen, Vaartuig of Vaartuigen,

„ welke ook , dan met zulke die waarlyk en zonder bedrog alleen toebe-

„ hooren aan lieden van England, Ierland, Heerlykheid van Walles en
„ Stad van Berwick op de Tweed; of aan Inwoonders van de Landen, Ei-

„ landen, Plantaadjes of Landftreeken mAfia,Africatn Jmerica behooren-

„ de aan zyne Majefleit , als rechte Eigenaars daar van zynde, en waar van
„ de Schipper enten minflendrie vierde van hetBootsvolk Engelfchen zyn,

„ by pcene van verbeuringe van de Goederen en Waaren, en van 't Schip of
„ Vaartuig met het welk zy ingevoerd waren, met al zyn Gefchut,Take-
„ laadje , Toebehooren , Ammunitie en Treil ; de eene helft voor zyne

„ Majefleit, Erfgenaamen en Opvolgens; de andere helft voor hem of

,, hun, die het zelve zullen neemen, informatie daar tegen neemen, of in

„ Rechte betrekken voor! eenige Rechtbank van zyne Majefleit, by
,, Verbaal, Bericht, Klagte of andere Aflie, waar in noch EJJoiriy noch
„ Proteilie, noch gerechtelyke fVager zal verleend worden.

R r r r r IV.
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IV. „ Verder is door de zelfde Authoriteit geordonneerd en vaflgefteld,

„ Dat geene Goederen of Waaren van uitheemfch Gewas, Produèl of

„ Manufaétuur, en die gebragc zullen worden in England, Ierland, JVal-

„ les, de Eilanden Guernfey, Jerfey , of Stad Bevmck op de T'xeed ,

j, met in England gebouwde Schepen , of andere Schepen in eene van gcr

,. melde Plaatfcn c'huis hoorende, en bemand met üngW/ir/j Bootsvolk als

„ voorgemeld, ingefchecpc zullen worden in, of gcbragt worden van ee-

5, nige andere Plaatfen of Landen , dan die daar gemelde Goederen ofWaa-
„ ren gemaakt; worden of groeyen, by pG2ne van verbeurte van alle zulke

„ voorgemelde Goederen , die ingevoerd zullen worden van eenige andere

„ Plaatfen of Landen, flrydig met het rechte oogmerk en meeninge dee-

„ zer; gelyk ook van het Schip met het welk zy ingebragt waren, met a5

„ zyn Gefchut, Toebehooren, Ammunitie, Takelaadje , en Treil; de

3, eene helft voor zyne Majefteic, zyne Erfgenaamenen Opvolgers, ea

3, de andere helft voor hem of hun die 't Schip zullen neemen, informa-

„ tie daar tegen neemen , of in Rechte betrekken voor eenige Rechtbank

3, zyner Majefteit , te bekomen gelyk te voren gezegd is.

V. „ En verder is vadgefteld door de voorgemelde Authoriteit, Dat al-

5, Ie foort van Leng , Stokvifcb , Sprot , of eenige andere foort van gedroog-

5, de of gezoute Vifch, gemeenlyk gevangen voor, en gekofc door het

,, Yo\k van England, Ierland, Walles, Sud Berwick op óq Tweed , ofeeni-

„ ge foort van Kabiljaauw of Haring , of eenige Olie of Traan, die van

„ eenige foort van Vifch , welke ook, gekookt zal worden, of Walvifch

5, Baarden of Walvifch Beenen, die ingevoerd zullen worden in England

^

,, Ierland, JVallcs , Stad Bermck op de Tiveed, niet gevangen zynde met

„ Vaartuigen waarlyk en eigentlyk daar t'huis hoorende, als rechte Eige-

5, naars daar van ; en de gemelde Vifch gezouten of gedroogd , en de voor-

„ gemelde Olie en Traan (die voor Olie zal worden gerekend en betaald)

j, niet gemaakt en gekookt door 'c Volk van dezelve , en in England in-

5, gtvoexd oï \n Ierland , Walles , Sfió. Bermick op óiO. Tweed , dubbelen uit-

j, heemfchen Tol zullen betaalen.

VL „ En verder wordt door de voorgemelde Authoriteit vaftgefleld en

„geordonneerd, dat het van nu voortaan aan alle en een iegelyk, wie 'c

3, ook zoude mogen weezen , ongeoorloofd zal zyn te laaden , of te doen

3, laaden en te voeren met eenig Schip of Schepen , Vaartuig of Vaartui-

3,
gen, welke ook , waar van eenige Vreemdeling of Vreemdelingen (uitgeno-

3, men D^Kizewj- of Genaturalifeerden ) Eigenaars of Participanten zyn , of

,, Schipper , en waar van drie vierde van 't Bootsvolk geene Engelfchsnzyn

,

3, eenige Vifch Viftualie , Mondbehoefte, Goedereu, Waaren of Din-

5, gen, van welk flach of foort dezelve mogen weezen, van de eene Ha^

,y ven of Kreek van England, Ierland, Walles, Eilanden Guernfey tn Jer-

„ fey. Stad Berwkkop de Tweed, naar eenige andere Haven of Kreek van

34 dezelve of van eenige daar van, by paine, voor ieder een die den rech-

tea
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ten zin en meening van deeze tegenwoordige A£le zal contravenieeren,

van confiscatie van alle zulke Goederen die gelaadenen gevoerd zullen zyn
in zulk een Schip of Vaarcuig , mitsgaders van het Schip of Vaartuig

met al zyn Gefchut, Ammunitie, Want, Zeil en Treil en Scheepsge-

5, reedfchapjde eene helft voor zyne Majefteit, zyne Erfgenaamen en Op-

„ volgers, en de andere helft voor hem of hun die 't zelve zullen neemen
„ en in Rechte betrekken voor eenige Rechtbank van zyne Majefteit ^

5, te bekomen als voorgemeld.

Vn. „ En door de voorgemelde Authcriteit is verder vaftgefteld en ge-.

„ ordonneerd, Dac,als 'er eenige veriigting, afflag of voorrecht gegee-

„ ven wordt inden Tol-lyft aan Goederen uit- of ingevoerd met EngeIfcbe

„ Schepen, dat is te zeggen, Schepen gebouwd in England, Ierland, tVal-

j, les. Eilanden Jerfey en Guernfey , Stad Berwick.op de Tweed, of met

„ eenige der Landen, Eilanden, Staaten en Landftreeken in 4/""^^) 4A«
,, o{ America, aan zyne Majefteit behoorende, of in zyne bezittinge zyn-

„ zynde, zulks altoos verftaan moet worden , mits dat de Schipper enten

„ minfte drie vierde van 't Bootsvolk der gemelde Schepen desgelyks En-

„ gelfchen moeten zyn , en dat de rechte zin en meening daar van is , dat

3, zy zodanig moeten zyn geduurendede gantfche Reize; 't en zyin geval

„ van Ziekte, Verfterf, of gevangen neemen op de Reize, 't welk

„ beweezen zal worden door den Eed van den Schipper, en andere voor-

„ naame Officiers van zulke Schepen.

VIII. „ En' door de voorgemelde Authorlteit is verder vaftgefteld en
geordonneerd, Datgene Goederen of Waaren van 't Gev/as, Produft,

of Manufadtuur van Mufcoviën, of van eenige der Landen en Heerfchap-

pyen den Groot-Hertog of Keizer van Miijcoviën o^ Rusland behoorende;
mitsgaders dat geene foort van Maften, Hout of Planken, geen vreemd
Zout, Pek, Teer, Hars, Hennip of Vlas, Rozynen , Vygen , Prui-

men, Boom -Olie, geene foort van Graanen of Koren, Suiker, Pot-

Afch, Wynen, Azyn, of Geeften geheeten Aqua rites of Brandewyn-,

vanen naadeneerften dag van ^/)n7, die zyn zal inden Jaare 1661 , zullen

ingevoerd mogen worden in England, Ierland, Walles ,oi Stad Benvick^.zïi

de Tiveed, met eenig Schip of Schepen, welke ook, dan die deugde-
lyk en zonder bedrog behooren aan het Volk van dezelve, of aan zom-
mige daar van , als aan de rechte Eigenaars van dezelve, en waar van de
Schipper en ten minften drie vierde van 't Bootsvolk Engelfcbenzyn : En
dat geene Krenten, of Waaren van 'c Gewas , Product of Manufaéluur
van eenige van de Landen , Eilanden, Staaten of Landftreeken behoo-
rende aan het Ottomannijch of Turkfch Ryk, van en naa den eerften dag
van September, die zyn zal in i66r, zullen ingebragt mogen worden in

de voorgenoemde Landen met eenig Schip of Vaartuig, dan dat in Eng-
land is gebouwd en bemand als voorgemeld, en geen ander is; uitgeno-

men alleen zulke vreemde Schepen en Vaartuigen v/elke gebouwd zyn

R r r r r 2 «in
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„ in de Landen of Plaatfen waar van die Waaren, Gewaflen, Produften

„ of Manufaéluuren zyn ,- of van zulke Havens daar de gemelde Goede-

„ ren alleen kunnen of gewoonlyk ingefcheepc worden om vervoerd te

„ te worden , en waar van de Schipper en drie vierde van de Bootsgezel-

„ len , ten minften , van 't gemelde Land of Plaats zyn , by poene van Schip

„ en Goederen te verbeuren ; daar van te difponeeren en te bekomen als.

in het voorgaande Artikel.3)

IX „ Mits echter, en het zy hier vaflgefleld en geordonneerd door Je

„ voorgemelde Authoriteit, Dat, tot voorkominge van het groote bedrog

„ dagelyks in 't werk gefield om vreemde Goederen te haaien en te ver-

„ bergen, gelyk Wynen van Duitfch of Franfch Gewas, welke van den

„ twintigffcen dag van OSiober 1660. zullen ingevoerd worden in de Ha-
„ vens en Plaatfen voorgemeld, met andere Schepen dan die waarlyk ea

„ zonder bedrog behooren aan £«g/rt?2i, Ierland, Walks, of Stad van fifr-

„ mik op de Twied, en bemand met Bootsvolk daar van, zoo als voorge-

„ meld, gehouden zullen worden voor vreemde Goederen, en de Rech-

„ ten en Tollen van Vreemdelingen aan zyne Majelleic , zyne Erfgenaa-

„ men en Opvolgers zullen betaalen , mitsgaders aan de Haven of Plaats

„ daar zy ingevoerd zullen worden ; en dat alle foorten van Maften , Hout
„ of Planken; gelyk ook alle vreemd Zout, Pek, Teer, Hars, Hennip,

„ Vlas, Rozynen , Vygen , Pruimen, Boom -Oliën, alle foorten van

„ Graanen of Kooren , Suiker, Pot-Afch , Jqua Vitce (gemeenlyk genaamd
„ Brandewyn) Wynen van 't Gewas van Spanje, de Canarifche Eilanden,

„ of Portugal, Madera en de JVefter Eilanden , en alle Goederen van 't

„ Gewas van Mufcoviè'n of Rusland, welke van en naa den eerften dag vaii

„ Jpril, die zyn zal in den Jaare 1661 , zullen ingevoerd worden in eeni-

„ ge van de voorgemelde Plaatfen , met andere dan zulke Schepen en

„ zoo bemand : En alle Korenten en Turkjche Waarep , welke van en nai

„ den eerften dag van September i6ói, zullen ingevoerd worden in eene

„ van de voorgemelde Plaatfen
,
gehouden zullen worden voor üitheem-

„ fche , en daar voor betaalen aan zyne Majefteit, zyne Erfgenaamen en

j, Op volgers, en aan de Siad of Haven daar zy ingevoerd zullen worden.

X. „En tot voorkominge van Fraude of Bedrog in het heelen of koopen

„ van vreemde Schepen, zy vaftgefteld en geordonneerd door de voorgemelde

„ Authoriteit , en is geordonneerd en vaftgefteld door deeze , dat van en

„ naa den eerften Dag van /Ipril des jaars 1661, geen uitheemfch- ge-

„ bouwd Schip of Vaartuig , welk het ook zoude mogen weezen , zal ge-

„ houden worden en doorgaan voor een Schip behoorende, aan England,

„ Ierland, Walles , of Stad van Sfrw/d', of voor aan iemant van dezelve

„ behoorende , of het voordeel of voorrecht van zulk een Schip of Vaar-

„ tuig genieten , tot den tyd toe dat hy of zy , verklaarende dat het ge-

„ melde Schip het hunne is, zullen doen blyken voor den eerften Bedien-

„ de of Bedienden van den Tol dat hy of zy geene Vreemdelingen zyn, en

„ een
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„ een eed gedaan zullen hebben voor dien eerften Bediende of Bedienden,

„ die door deeze geauthorifeerd worden om hun den eed te flaaven en af te

„ neemen, dat zulk een Schip of Vaartuig, bonafide, en zonder bedrog

„ gekoft is door hem of hen met een prylfelyk inzicht , de fom uitdruk-

„ kende, gelyk ook den tyd, plaats, en Perfoonen voor welke het ge-

„ koft geweell is, en wie zyne of hunne Participanten zyn (zoo zy Parti-

„ cipanten hebben ) alle welke Participanten gehouden zullen weezen den

,, zelfden Eed te doen voor den eerden Bediende of Bedienden van het

„ Tol-Huis der Haven dichft by de Plaats hunner Woninge; en dat geen

„ Vreemdeling direft of indireél eenig deel of eigendom daar aan heeft,

„ en op zulken eed , zal hy of zy een Certificaat krygen , onder de hand en

„ Zegel van den gemelden eerflen Bediende of Bedienden van de Haven

,

„ daar de Perfoon of Perfoonen, dus een' Eed doende, refideeren ; waar

„ door dat Schip of Vaartuig' in het toekomende zal gehouden worden en

„ doorgaan voor een Schip tot dezelve Haven behorende, en de Voor-

„ rechten genieten van zulk een Schip of Vaartuig ; En de gemelde Be-

„ diende of Bedienden zullen Prothocol houden van alle zulke Certificaa-

„ tien als hy of zy zullen geeven , en daar een Duplicaat van overzenden

„ aan den eerften Bediende of Bedienden van den Tol te Londen, voor

,, zulke die verleend zullen worden in England, Walles en Stad Berwick-

„ op de Tixieed ; en aan de eerfte Bedienden van den Tol te Dublin , voor die

,, in Ierland gegeeven zullen worden ; mitsgaders de naamen van den Per-

„ foon of Perfoonen van welke het Schip gekoft was, en de fommeGelds-

„ die 'er voor betaald is geworden
,
gelyk ook de Naamen van alle Perfoo--

„ nen die 'er aan Panicipeeren , zoo 'er Participanten zyrr.

XI. „ En door het de voorgemelde Authoriteit is wyders geftatueerd

„ en geordonneerd dat zoo, van en naa den eerften dag van y/pn7 , eeni-

„ ge Bediende van de Tollen het voorrecht van een Schip of Vaartuig-

„ behoorende aan England, Ierland, of Stad van Berwick , of aan een van
„ dezelve, vergunnen aan eenig buiten 's Lands gebouwd Schip of Vaar-

,, tuig, voordat zulk een Certificaat hun vertoond en zulk bewys onder Eede
„ voor hun gedaan zy ; of zoo eenige Bediende van den Tol het voorrecht

,, van een Engelfcb gebouwd Schip, of eenig ander Schip tot een van de

„ gemelde Plaacfen behoorende, vergunt aan een Engelfch- gebouwd of

,, uitheemfch-ge'oouwd Schip in eenige Haven komende, en eenige-

„ goederen invoerende, voor dat hy hebbe onderzocht of de Schipper

,, en drie vierde van 't Scheepsvolk Engelfchen zyn ; of aan eenig uit-

„ heemfchgebouwd Schip, de Waaren van 't gewas des Lands daar het-

,, gebouwd is inbrengende , het Voorrecht door deeze A6le aan zulke

„ Schepen gegeeven vergunt , voor het onderzoek en bewys of het een

„ Schip is gebouwd in dat Land , en of de Schipper en drie vierde van 't

„ Bootsvolk van dat Land zyn ; of indien iemant, die is of zyn zal Gou-
„ verneur van eenige Landen , Eilanden , Plantaadjen of Landfchappen in-

„ Jfiica, Jfia y oïAmericay door zyne Majefteit, Erfgenaamen en Op^
R r r r r 3 „ vol-
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volgers , zal toelaaten dat eenig buiten 's Lands gebouwd Schip of
Vaartuig laadt of loft eenige Goederen of Waaren binnen 't bevang
hunner Landvoogdyen , 't en zy zulk een Certificaat hun, of den genen
die zy daar toe zullen aanfbellen , worde vertoond , en zy onderzocht

hebben of de Schipper en ten minfle drie vierde van 't Scheepsvolk En-

gelfchen zyn , dat voor de eerfle Contraventie , die Bedienden van de Tol-

len en Gouverneurs van hunne Bedieningen en Gouvernementen ontzet

zullen worden.

XII. „ Altyd mits, dat dit, of eenig ander fluk in deeze AEtt vervat

,

zich niet uitftrekke of verflaan worde, als of daar door belet en verboo-

den wierden de invoer van eenige Straatfche of Levantfche waaren
,

gelaaden in £wg(?//t/& gebouwde Schepen, en waar van de Schipper en

drievierde van 't Scheepsvolk ten minften Engelfcheii zyn, uit de ge-

woonelyke Plaats of Plaatfen daar dezelve voordeezen ingelaaden wer-

den , binnen de voorgemelde Straat of Middellandfche Zee , fchoon de

gemelde Waaren niet van 't Gewas van de gemelde Plaatfen zyn.

Xlir. 5, Ook mits, dat deeze A6le of eenig ftuk daar in vervat, zich

niet uitftrekke of verftaan worde , als of men den invoer wilde beletten

van Oofi-Indifche waaren gelaaden in Engclfch-gebouwde Schepen , en

waar van de Schipper en ten minften drie vierde van 't Scheepsgezel-

fchap Engelfchen zyn , uit de gewoonelyke Plaatfen daar zy ingelaaden

worden in eenig gedeelte van die Zeen , ten Zuiden en ten Ooften van

dé Kaap de Goede Hoop , alfchoon die Havens de Plaatfen niet zyn daarzy

,

groeijen.

XIV. „ Mits ook, dat het geoorloofd zal en mogen weezen aan en

,
voor elk van 't Volk van England, Ierland, Walles , de Eilanden Jerfey

en Guernfey , en de Stad Berivyck aan de Tweed, met Schepen of Vaar-

tuigen hun behoorende, en waar van de Schipper en ten minften drie

,
vierde van het Bootsvolk Engelfchen zyn , in te laaden en in te voeren

,
uit eenige van de Havens van Portugal o( Spanje of de Wefter Eilanden

,

gemeenlyk Azorcs genaamd, alle foorten van Goederen of Waaren van

,
't Gewas en produólt of manufaftuur van de Pantaadjen of Staaten van

elk van dezelve refpeftivelyk.

3)

XV. „ Mits altyd, dat deeze A6le of eenig ding daar in vervat, zich

niet uitftrekke tot biljoen, noch tot eenige genome Goederen, of die

ter goeder trouwe genomen zullen worden by wyze van reprefaille door

eenig Schip of Schepen t'huis hoorende in £«g/a«^, Ierland, PValks , de

Eilanden Jerjcy en Guernfey en de Stad Berwyck aan de Tweed, en waar

„ van de Schipper en ten minften drie vierde van het Scheeps-Volk Engel'

„ fchen zyn, Commiffie hebbende. van zyne Majefteit, zyne Erfgenamen

,, en Opvolgers.
XVI.
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XVI. „ Mitsakyd, dat deeze A61:e ofeenig ding daar in vervat niet

zal uitgelegd worden als of men uitheemfclie Rechten wilde leggen op
eenige graanen van 't gewas van Schotland, of op Vifch door de Schot-

ten gevangen
,
gezouten of gedroogd ; of op het Zout in Schotland ge-

maakt, en direcl uit Schotland 'nigehragc , met Schotfch gebouwde Sche-

pen j en waar van de Schipper en ten minfhen drie vierde van de Ma-
troozen zyne Majefteits Onderd?.anen zyn, noch lor. RiiJJlfche Robbe-

Olie of Traan, van daar ingevoerd in England, Ierland , ffalles , of de

„ Stad Benvyck aan de Tiveed met Schepen ter goeder trouwe in eenige van

,, deeze Plaatfen t'huis hoorende; de Schipper en ten minden drie vierde

,, van het Bootsvolk Engelfchen zynde.

XVII. „ Mits ook, en 't wordt door deeze geordonneerd en vaflge-

„ fl:eld, dat alle Schepen of Vaartuigen den Onderdaanen van den Ko-

„ ning van Vrankryk toebehoorende, welke van en naa den twintigflcn

„ dag van Oflober des Jaars onzes Heeren 1660, zullen komen in eenige

3, Haven of Kreek, of Rede van England, Ierland, IValles , of de Stad

„ Berivyck aan de T'wecd , en daar eenige Goederen of Waaren zullen- las--

„ den of loflen , ofPaflagiers inneemen, of aan de Wal zetten, betaalen

,, zullen aan den Gaarder van zyne Majefteits Tollen in die Haven of

„ Kreek of Rede, voor eiken Laft of Ton van den Dragt of grootte van

„ 't gemelde Schip, uit te rekenen door dien Bediende van den 'J"ol we!-

„ ke daar toe aangefteld zal worden , de fomme van vyf Schellingen gang-

„ baar Engelfch geld : En dat men dit Schip of Vaartuig niet zal laaten ver»

„ trekken uit die Haven, Kreek, of Rede , voordat het gemelde Recht

„ ten vollen betaald zy; en dat men voort zal gaan met de gaderinge of

,, Collefte van dit Recht , en 't zelve zoo lang doen betaalen als de Col-

„ le£le van de vyftig fols per Ton , op de Engelfche Schepen , in f\ankryk

,, laadende , onlangs door den Koning van Vrankryk opgelegd, of eenig

,, gedeelte daar van zal aanhouden, en drie Maanden daar naa, en niec

„ langer.

XVIII. „ En wyders is vaftgefteld en geordonneerd door de voorge-

„ melde Authoritei-t, dat van en naa den eerften dag vau /Ipril, welke zyn

„ zal in 't Jaar onzes Heeren i66i,geen Suiker, Tabak, Katoen, Wol-
„ Ie, Indigo, Gember, Fuftick of ander Verfhout van 't ge'.vas, pro-

,^ duft of Manu fa£luar van eenige Engelfche Plantaadje in /Jfrica, /Ifia,

„ of America, ingeicheept, gevoerd of overgebragt zal worden van eeni-

„ ge der gemelde Flantaadjen naar eenig Land, Eiland, Heerfchappy,

,y Haven of Plaats, welke het ook moge weezen, anders dan naar andere-

j, E«ge//cèe Flantaadjen aan zyne Majefleit, zyne Erfgenaamen en Opvol-

„ gers behoorende, of naar het Koninkryk van England , of Ierland^ of

3, het Prinsdom van IValles., de Sididi Bervjyck, aan de T^jieed , om daar aan

3, de Wal gebragt te worden, by poene van verbeurte van de gemelde

„ Gcederea of van de volle waarde van dezelve , mitsgaders van het

,,. SdiJD.
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„ Schip met al zyn Gefchut, Takelinge, Ammunitie en toebehooren;

j, en de eene helft voor zyne Koninglyke Majefteit, de andere helft voor

„ hem of hun die informatie van 't zelve voor eenige bevoegde Recht-

„ bank zullen neemen , of daarom rechten of procedeeren by Verklaringe

„ Klagte of Bericht, waar in geen EJpjin^ ProteStie en gerechtelyke Wa-

j, ger , zal verleend worden.

»

>>

J»

XIX. „ En verder is geordonneerd en geftatueerd door de voorgemel-

de Authoriteit, dat voor ieder Schip of Vaartuig, 't welk van en naa

den vyf en twintigften dag van December des Jaars onzes Heeren 1660,

zal uitvaaren van of uit England, Ierland, Walles of de Stad Bcrwyck

aan de Tweed, naar eenige Engelfche Plantaadje inJfiica, JJia, oïAme-

rica
,
genoegfaame zekerheid zal geeven met Borg te (tellen aan

de eerfte Bedienden van het Tolhuis van de Haven of Plaats daar dat

Schip zal uitzeilen, ter waarde van een duizend ponden, indien 't Schip

van minder dragt is dan van honderd Ton ; en zoo 't Schip van grooter

dragt is, van twee duizend ponden; dat in geval 't gemelde Schip zal

laaden eenige van de gemelde Waaren van de gemelde Engelfche Plan-

taadjen , dezelfde Waaren met het zelfde Schip gebragt zullen worden

in eenige Haven van England, Ierland y Walles, of Stad Berwyck, aan

de Tweed, en daar zal loffen en dezelve aan de Wal brengen (de gevaa-

ren der Zee uitgezonderd,) en 't zelfde zal plaatshebben voor alle Sche-

pen , van eenige andere Haven of Plaats komende in eenige van de

gemelde Plan taadjen, en die doordeeze A£le veroorloofd zyn om daar

op te handelen: Dat de Gouverneur van die Engelfche Plantaadjen,

voor dat het gemelde Schip of Vaartuig daar eenige van de gemelde

Waaren mag laaden , zekerheid op de maniere en tot de waarde als voor-

gemeld zal neemen , voor elk byzonder Schip of Vaartuig, dat dit Schip

of Vaartuig alle de gemelde Goederen en Waaren , aan zyn boord inge-

laaden,zal brengen naar eenige andere van zyne Majefteits Planiaadjes,

of na.3iT England , Ierland, Walles, of de Stad Berwick azn de Tcneed; en

dat elk Schip of Vaartuig, 't welk zal laaden, of aan boord neemen
eenige van de voorgemelde Goederen , voor dat de gemelde zeker-

heid aan den Gouverneur gegeeven, zy , of een Certificaat vertoond van

de Bedienden van eenig Tolhuis van Ew^/ani, Ierland, Walles, of Stad

Berwick, aan de Tweed, dat zulke zekerheden daar behoorlyk zyn ge-

geeven, verbeurd zal weezen, met zyn Gefchut, Takelaadje, gereed-

fchap en toebehooren, om hefteed en bekomen te worden als voorge-

meld. En de gemelde Gouverneurs, en ieder van hun, zal alle jaar

tweemaal, naa den eerften dag van Jamiarius 1660, Copyen overzen-

den van alle zulke Verbinteniflen aan de voornaamfte Bedienden van
den Tol te Londen ".

Ik hebbe aireede myne gedachte gezegd over dat ftuk der Aèle 't welk

vreemde Matroozen betreft in dit Aanhangfel , alwaar ik kortelyk de rede-

nen
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T.en ter neder gefield hebbe waarom men hen behoorde aan te moedigen
om onder ons te blyven.

Belangende de andere Artikels van de Afte, daar vinde ik niets in dat

gelegenheid tot eenige Aanmerkingen kan geeven.

Een gebrek was opgemerkt in de Regeeringe van Koning Jacohus den
Uden. Dat was he: gebrek van een Clauful om het Koopen van vreemde
Schepen te beletten , 't welk zeer flerk in gebruik was , om dat de Koop-
lieden dezelve buiten 'sLands beter koop Jionden krygen dan dezelve hier

in England doen bouwen; waar by onze Scheeps- 'l'immerbaazen en ande-

re Handwerkslieden , die daar van leeven moeden, zeer veel lecden, en
't gebruik van veele Schepen, die gewoon waaren materiaalen tot den
Scheeps-bouw in te brengen, verlooren was. Dit inzicht gaf gelegenheid

tot de volgende Acte om het bouwen van Schepen in England aan te moe-
digen, welke billyk aangemerkt kan worden als een gedeelte van de A'«-

vigatie-^cle.

Anno I. JACOBI il^ü REGIS.

^{ie tot Aanmoedig'inge van V Bouwen ivan Schepen in Enghnd

„ X7ERMITS men federt eenige Jaaren geleeden, en inzonderheid Te-

„ V dert het leggen- van een Recht of Belaflinge op de Kooien die in

,j de Revier den Theems ingebragt worden , opgemerkt heeft een meer dan

„ gemeen verval in den Scheeps-bouw in England, en byzonderlykinxVfxo-

„ Cajile , Huil, Tarmouth, Tpsivicb, Alhorough, Walderswich^ ïVoodbridge

„ en Hanvich, daar menig kloekSchip Jaarlyks werd gebouwd omKoolen
„ te voeren en andere Neringen te doen ,'t welk van een groot gebruik was
„ voor zyne Majefteit in tyd van Oorlog, en een Queekery van bequaame

„ Zeelieden, doch door deverflapping, die men federt altoos in die Neringe

„ heeft ondervonden , veroorzaakt voornamelyk door de vryheid welke

^ vreemde Schepen, buiten 'sLands gekoft en in dit Koningkryk inge-

,, bragt, hebben genooten in de Kooien en andere inheemfche Neringen,

,, op gelyken voet met die van £M^e//l7;-gebouwde Schepen ; zynde Koop-
5, lieden. Eigenaars en anderen, niet in flaat geweeft om te bouwen als

„ eertyds, 't welk veele van onze Scheeps-Timmerlieden , Breeuwers, en

5, Bootsgezellen Werk en Dienfl heeft doen zoeken buiten 'sLands, waar
„ door de Bouw-nering niet alleen te niet gegaan is in verfcheide van de
„ voorgemelde Plaatfen , en veel vervallen in andere ; maar ook de invoer

„ van hout, Planken, Hennip, Pek, Teer, Yfer, Maften, Zeildoek,

„ en andere Waaren , nodig tot den Scheeps-bouw, krachtig is verminderd

,

„ tot merkelyk nadeel van zyne Majefteits Tollen , het verlies van confi-

„ derabele bezigheid .in den aanbouw van Schepen , en by gevolg van al-

,, Ie andere Neringen die daar van afhangen, tot al te groot een voordeel

„ van vreemde Natiën.

S s s s s IL
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II. „ Weshalven zy geflatueerd en geordonneerd door des Konings Al-

lervoortreffelykfte Majefteit, op en met den raad en confent van de

Gecftelyke en Wacreldlyke Lords en Gemeentens , in dit tegenwoordig

Parlement vergaderd , en door derzelver Authoriceit , Dat aJle buiten

'sLands gebouwde Schepen ingebragt in dit Konlngkryk van England,

Heerlykheid van JValles , of Stad Berivick aan de Tixeed, en gebruikt om
eenige Goederen of Koopmanfchappen te brengen van Haven tot Har

,, ven, als voorgemeld , zullen betaalen aan zyne Majefteit , zyne Erfge-

„ naamen en Opvolgers in de Havens daar hunne refpeélive ladingen zul-

„ ien gelofh worden , en wel voor de leverantie daar van , boven en- be-

„ halven alle Rechten die nu betaald worden , of hier naa betaald zullen

„ worden door EngeZ/cè- gebouwde Schepen, de fom van vyf fchellingen

„ per Ton, welke gegaderd en ontvangen zal worden door een' of meer

„ Perfoonen welke zyne Majefteit daar toe zal aanftellen ; de helft waar

5, van zyn zal ten behoevC; van de Bus te Chattam, de andere helft voor

,, den Meefter, Opzienders Afliftenten van het Trinity-Hoiife te Deptford-

„ Strand, voor en tot foulaas van gequctfte en ftok-oude Zeelieden.

III. „ En vermits tegenwoordig in England veele uitheemfch gebouwde

„ Schepen en Vaartuigen behooren of gezegd worden te behooren aan

5, Enge//c/j(? Eigenaars , die 'er Kooien en andere Goederen mede vervoe-

5, ren van Haven tot Haven in England, als voorgemeld, niet meer be-

„ belading betaalende dan £K^f//t7^gebouwde Schepen : wordt verder ge-

„ ftatueerd, en geordonneerd. Dat alle zulke vreemde Schepen (die niet

„ vry zyn) zullen betaalen naa St. Micbisl in 't Jaar onzes Heeren 1689,-

„ naar gelang van twzdlï pence per Ton, boven en behalven alle die Rech-

„ ten die £?joe//(r/;-gebouwde Schepen tegenwoordig betaalen of in het toe-

„ mende zullen betaalen, om te dienen, gelyk voorgemeld, ten behoe-

ve van de Bus te Chaitatn en van het Trinity-Houfe te Deptford • Strand

,

by helften , aJs voorgemeld , en tot het voorgemelde gebruik. Welke

„ laaftgemelde belafting van twaalf pence per Ton desgelyks gecolle6teerd

„ en ontvangen zal worden op voorgemelde wyze , in de refpeélive Ha-

„ vens, daar hunne refpeftive Ladingen geloft zullen worden, voor der-

3, zelver loffing.

IV. ,, En verder wordt geflatueerd en geordonneerd door de voorge-

„ melde Authoriteit, Dat zyne Majefteit dezelfde baat zal hebben by 't

,» ontvangen en invorderen van de bovengemelde Rechten , als toegeftaan

ia in eenzekere A£le des Parlements, pemaaktin het twaalfde Jaar der

Regeerjnge van onzen Sonvereinen Heer, Koning Karel den I leien

^

«Vaneen ?> geheeten, Subfidie den Koning toegejlaan , van Poundage * f» Tonnage,

Schelling „ en andere Geld-Jommen te betaalen van in- of uitgevoerde Koopmanfchappen.
per Pond,

V. „ Mitsaltyd, Dat de gemelde Rechten van vyf fchellingen ;)er Ton,

„ en twaalf pf«« per Ton, of eenig gedeelte daar van, by deeze A6le op

^ uitheemfch-gebouwde Schepen gelegd, die voordeezen in England ge-

s,
bragc-

j>

5»
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j,
bragtzyn,ennadeezen gebragt zullen worden niet verpacht zullen worden

.„ aaneenen of meer Perfoonen voor eenigen termyn van tyd , ofvoor eene

„ zekerefomme, welke ook, daar voor te betaalen, maar de verfcheide Per-

„ foonen die aangefteld zullen worden om dezelve te ontvangen, degemclde

„ geheele belafting , te betaalen door elk zulk Schip, /.iilic-n ontvangenen

„ daar rekenfchap van doen
,
gelyk door deeze A6le geordonneerd is ".

En hetjgeduurende den laatflen Oorlog, nodig geoordeeld zynde den aan-

bouw van kloeke en weerbaare Schepen aan te moedigen , die in eenig op-
zicht een toevoegfel van de fterJi te der Vloot konden weezen, vond het Par-

lement goed, de volgende A£te ten dien einde te maaken; waar in niets

is dat eenige Aanmerkingen of Verklaring nodig heeft.

Anno 5 et 6 GUILIELMI et MARINE REGIS et
REGINiE, Cap. 24.

^^e tot Aanboiiiu 'van goede en weerbaare Schepen.

„ T 7ERMITS de Rykdom en Veiligheid deezer Natie veel belang heb-

„ y ben in 't getal en fterkte der Schepen; wordt nu, tot beter aanmoe-

„ diginge van goede en weerbaare Schepen geordonneerd en geilatueerd,

„ door des Konmgs AUervoortrefFelykfte JNlajefteit , en op en met den
,, raad en toeftemminge van de Geeftelyke en Waereldlyke Lords en Ge-
„ meentens Vergaderd, en door de Authoriteit van dezelve, Dat alle en

„ een iegelyk , die binnen den tyd van tien Jaaren , van en naa den eerfhen

„ dag van May 1694, zal bouwen of doen bouwen binnen hunner IMaïe-

„ fleiten Staaten , eenige drie-Deks Schepen of Vaartuisjen , den Over-
„ loop voor een Dek gerekend, met een voor- en achter plecht, Koebrug
„ en Hut, en zes voet tuflchen elk Dek binnenwerks, hunne Paarde -ly-

„ nen binnen Deks zynde; de gemelde Schepen van niet minder dan 450
„ Ton zynde; en niet minder dan tien Kanon-Poorcen op zyde hebbende,

„ de gemelde Kanons op het benedenfte Dek halve-Slangen , ten minflen

„ van dertien honderd ponden ; op het hoogde Dek en daar de Stuurman
„ man ftaat desgelyks halve-Slangen zynde, ten minflen van i'kq.: duizend

„ ponden; en die onder den Achterfteven van zes honderd ponden ten

„ minflen, en andere Ammunitie naar gerade; zullen de gemelde Sche-

„ pen voor de eerfle drie Reizen die zy uit hunner Majeiteicen Staaten

„ zullen doen naar eenige vreemde Landen , tot liunen eigen behoeve en

„ nut hebben en ontvangen een tiende deel van de Subfidie van 'i'onnage

„ en Poundage, die aan hunne Majefleiten betaald mioeten worden voor

„ alle Goederen en Koopmanfchappen die met de gemelde Schepen in- en
„ uitgevoerd zullen worden in en uit het Koningkryk; en hunner Maje-
„ fleiten CommiflarifTen en Bedienden van den Tol, worden by deeze ge-

„ magtigd en gelaft dezelve dienvolgens te betaalen aan den Eigenaar en
5, Eigenaars van het gemelde Schip of Schepen.

IL „ Altoos mits, Dat ten allen tyde naa het end der drie eerfle Rei-
S s s s s 2 „ zen
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5, zen, alle de gemelde Schepen, gebouwd als voorgemeld, die veraH'

derd of tot eene andere g.edaante verbouwd zullen worden, waar door

zy min weerbaar zullen geworden of gemaakt zyn dan zy waren toen

zy eerll waren gebouwd ; verbeurd en verlooren zullen zyn , met al het

gefchut, Takelaadje, Ammunitie, Gereedfchap en Toebehooren van

dezelve; de eene helft voor hunne Majefteiten , hunne Erfgenaamen en

Opvolgers, en de andere helft voor den Aanbrenger, te bekomen in

alle Hooge Rechtbanken, enz.

Nu zal ik hier noch invoegen eenige Artikels van eene Adte, gemaakt

in het 7de en 8 ^^^ Jaar van Koning IVilkni den lilden
^ raakende de Ne-

ring der Plantaadjen , en gebiedende de Schepen te doen regiftreeren.

XVII. „ En tot krachtdadiger voorkominge van fraude, die in 't werk

„ gefield kan worden, om, de Intentie deezer Aéle te leur te ftellen , door

„ vreemde Scheepen voor Engelfche door te doen gaan , en onder Engel-

„ fche naamen te verbergen ; wordt verder geftatuecrd en geordonneerd

„ door de voorgemelde Authoriteit, dat van en naa den acht-en- twintig-

„ ften dag van^Maart 1698 j
geen Schip of Vaartuig, wclk het ook mo-

„ ge weezen , zal gehouden worden of doorgaan voor een Scliip gebouwd

„ ïnEtigland, Ierland, [Valles , Bei wiek, Guernfey , Jerfey, of van eenige

„ van zyne Majefteits Plantaadjen in /Imcrica, zodanig dat het bevoegd

„ zal zyn. te handelen op van, of in eenige van zyne Majefteits Plancaad-

3,
jen, voor dat de Perfoon of Perfoonen eigendom aan zulk een Schip of

„ Vaartuig pretendeerende, het zelve zullen doen regiftreeren als volgt:

„ Dat is te zeggen , indien 't Schip in den tyd van die Regiftreeringe

,

„ t'huis hoort in eenige Haven van England, Ierland , ïValles of Stad Ber-

„ ixick aan de Tweed, dan bewys gedaan zal worden onder Eede door ee-

„ nen of meer Eigenaars van dat Schip of Vaartuig, voor den Collefleur

, en Controlleur van zyne Majefleits Tollen in zulk eene Haven ; of zoo

„ in den tyd van die regiftreeringe , het Schip t'huis hoort in eenige van

„ zyne Majefleits Plantaadjen in America , of in de Eilanden van Guernfey

„ of Jerfey , dat dan het zelfde bewys gedaan zal worden voor den Goii-

„ verneur, mitsgaders den Bedienden van zyne Majefteits Inkomflen,- re-

„ fideerende in die Plantaadje of Eiland; tot het afneemen van welken

j, Eed de Gouverneur en de Bedienden van de Tollen mits deezen geautho*

g, xifeerd worden , naar den volgenden inhoud..

Jurat A.B. dat bet Schip

.

waar van

tegenimordig Schipper is, zynde een van Tonnen , en gebouwd is ti'

in den Jaare En dat van en

van tegenwoordig Eigenaars daar van zyn , en dat geen Vreemdeling

direSl- of indirect daar part noch deel noch belang in heeft.

XVIII. „ Welke Eed geattefleerd zynde coor den Gouverneur of Tol^

s^ Eediendé y die denzelven onder hunne hand en Zegel hebben doen doen,

2j Z^ o.
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zal, naa door hen geregirtreerd te zyn , overgcgeeven worden aan den
Schipper van het Schip , toi; veiügheid van deszelfs Navigatie ; een
Duplicaat van, welke Regiftreeringe terftonJ overgezonden zal worden
aan zyne Majellcits ToJhois in de llaven van Duiden, oni daar'opge-
fchreeven te worden in e^-n generaal Regiller, dat daar ten deezen ein-

de gehouden zal worderr: met cene Boete op elk Schip of Vaartuig,

„ Handelende op, van of in eenige van zyne Majefteits Plantaadjen in '//

merica , naa den gcmelden 25f^en dag van Maart, en geen bewys gedaan
hebbende van zyne bouv/inge en eigendom, gelyk hier geordonneerd
is, dat het onderhevig zal zyn

,
gelyk het mits deezen onderhevig ge-

maakt wordt aan dezelfde rechtsvervolging en confiscatie als die daar een
vreemd Schip (uitgenomen Pfyzen by hethooge Admiraliteirs Hof ver-

l,
oordecld) aan onderhevig zou zyn door deeze Wet ^indien 't op die

„ Plancaadj^iii handelde.

XIX. „ Altoos mits, dat alle Schepen die op Zee genomen zyn of zul-

„ len worden door Brieven van Marque of Reprefaille, en de condemnatie

„ van dezelve in 't hooge Admiraliteits Hof van England gedaan zynde

,,
als goede en wettige Prezen, inzonderheid zullen geregiftreerd worden

,

j,
met meldinge van de Neeminge en Cündemnatie, in Iteê van den tyd

„ en plaatfe zyner bouwinge, desgelyks met bewys onder Eedè , dat dege-

„ heele Eigendom Eniieijcb is ; voor en al eer aan zulk eene Prys het voor-

„ recht van een £7;^(?//irZ'-gebouwd Schip zal vergund worden , volgens de

„ meening en den zin deezer Aéle.

XX. „ Desgelyks mits, Dat niets in deeze Acte zal verflaan worden als

of de Regiftreering vereifcht werd van Viflchers-Pinken , Huyen, Lig-
ters , Barken , of opene Booten (fchoon in de Engelfche Plantaadjen ge-
bouwd ) wier Vaart is bepaald aan Revieren of Kullen derzelfde Plan-

taadjen of Plaatfen daar zy handelen , maar alleen van zulke derzelve

die over de Zee fteeken naar, of van eenige van de Landen, Eilanden,
plaatfen of Geweften hier voren in deeze Acle opgenoemd, of van de
eene Plantaadje naar de andere.

XXL „ En verder wordt door dezelfde Authoriteit geordonneerd en ge-
geftatueerd, Dat geen naam van een geregillreerd Schip naderhand zal

veranderd worden, zonder zulk een Schip op nieuw te doen regiftreeren;-

't welk hier geëifcht wordt dat gedaan zal worden op allen overdragt van
Eigendom aan eene andere Haven ;en dan zal het vorige Certificaat wor-
den overgegeeven om vernietigd te worden, op dezelfde Boete, en de
zelfde wyze als van te voeren hier in geordonneerd is: En in geval van
eenige verandering van Eigendom in dezelfde Haven, by verkoop van
een of meer Parten in eenig Schip, naa deszelfs regiftreering , zal die

Verkoop altcos aangetekend worden by endoflement op het Certificaat

der regiftreeringe voor twee Getuigen , om te bewyzen , dat de geheele

Eigendom van zulk een Schip blyft aan eenige van de Onderdaanen van
England, zoo 'er verfchilover het zelve ontftaat.

S s s s s !? VER-
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878 VERGELYKING TUSSCHEN" DEN

VERGELYKING
TUSSCHEN DEN

LAND-EN ZEEDIENST en BETALING;
MET EEN

OPSTEL
VAN DE

ENGELSCHE en FRANSCHE BETALINGE:

GETROKKEN
Uit de Aantekeningen van een Officier van

groote Ondervindinge in die Zaaken

E T is aan de Wal een gemeen gevoelen , dat de Poft van
Kapitein van een Oorlogfchip fchier zoo voordeelig is als

die van Kolonel van een Regiment te voet; maar die

van deeze gedachte zyn , flaan den bal al zoo verre mis

^^^^ als een zeker Man , die de vergdyking te verre brengende
,

ze'"dat 'hy liever Korporaal van de Dragonders ^wlde weezen dan Admiraal ter Zee,

en evenwel had hy gezien welke eer en gezag de Zee- Officieren aan boord

hadden ; maar hy had met eenen gezien hunne Leevenswyze , moeyelyk-

heden ,
ongemakken en gevaaren ; en hy wift ook welke voordeelen de

Franfche Zee Officieren in hunne Betalinge boven de Engelfche hebben

:

De Franfchen hebben Betaling zoo lang a!s zy leeven, aan de Wal zoo wel

als op Zee ; hebben eene vrye Tafel , iu plaatfe dat de Engeljcheu niets

hebben dan het gene zy half Pay (halve Betaling) heeten; en zoo als de

Zaaken naa 't üuiten van den laatften Vrede ftonden , konden de Engelfche

Zee -Officiers met die half Pay lang niet toe: vyftig vaii de oudfte Kapi-

teins, honderd Luitenants, en dertig Schippers , die niet gebruikt werden

ter Zee, hadden eene douceur van 18000 -Pond, hun, gelyk gezegd is,

toegeftaan door het Laager-IIuis , 't welk, volgens het ontwerp der Ad-

miraliteit, aan 20 Kapiteins elk 10 Schellingen 's daags vergunde, en aan

3^0 , 8 Schellingen 's daags; aan de Luitenants, 2 Schellingen 6 D. en aan

de
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de Schippers 2 Schellingen; maar deeze Gunft-Gage was niet zeker;

want zoo zy eenige andere Bediening iireegen, warun zy ze quyc En
zy waren zoo dikwyl in een buiten Dienft of Commilïie, dat het houden
en vereffenen der Boeken daar door zeer moeyelyk viel voor de Klerken
van 't Comptoir der Vloot, die 'er fomtyds zes Pvlaanden mede bezig zyn
geweeft ;

geduurende welken tyd niemant eenig Geld kon ontvangen,
't welk zeer nadeelig was voor verfcheide OfBcieren, die geen ander be-

fiiaan hadden. De Land - Officiers hadden alle half Pay geduurende den
Vrede, en eene reden waarom zy meer gunft vonden dan de Zee -Offi-

ciers kan weezen om dat 'er meer Lieden van fatfoen , en Heeren die mag-
tige Vrienden hebben, in den Land-Dienfl: zyn, dan in den Zee-Dienft.
De Koning zich bevindende aan liet Moofd des Heirs, gingen verfcheide
wel bemiddelde Heeren in Perfoon, en andere zonden hunne Zoonen om
den Koning op te wagten in 't Veld ; in plaatfe dat het de verkiezing van
weinigen v/as hunnen Koning en Vaderland te gaan dienen aan boord van
een Schip, 't welk lang zoo aangenaam niet is danjn ecne goede Stad of
in 't Veld te weezen: Daar-en-boven als iemant een' goeden Poft heeft in

den Land- Dienft, duurt die voor al zyn leeven, en hy heeft een fraai be-

flaan; in plaatfe dat in den Zee-Dienft, gelyk iemant. zS\ die deezen Dienft
heel wel kende, en daarom zeer wel wiü; wat hy zei, de eene helft van een

Zee- Officiers dagen aan de IVal doorgebragt worden met bongerbrokken , en de an-

dere heft op Zee , in irejiadige angst
,

qtiellinge , woeyelykheid en onrtifl. In 't

Leger hebben de Officiers het genoegen van den vafien Grond te betreeden, en 't

ontbreekt hun aan gesne gelegenheid van hunne Vrienden en Bekenden te zien , en

Goed Gezdfchap te vinden , teriviyl zy op Zee niets anders hebben dan eene cnjlui-

me eenzaamheid , en alken verkeeren met bulderende Winden, tuimelende Golven

^

en een rollend Schip dat elke reis ww Potauije omwerpt of uwe Beenders breekt ;

zoo dat een arm Man die een geheelen dag graaft voor 12 Pence gelukkiger is dan
iemant van hun.

De voornaamfte Kapiteins, en Commandeurs van Schepen van den eer-

ften Rang, hebben maar 365 Ponden 'sjaars , en eenige van de laagfle

orden maar 109. Dit is zoo gering dat eenige van dezelve van zin ge-
weeft zyn hunne Commiffiën neer te leggen , en in den dienft van Koop-
lieden over te gaan. De eere en het vertrouwen des ampts is groot; maar
wat is eere voor een' hongerigen buik, en wat is 't vertrouwen van een
Schip van Linie van Bataille , zoo de Commandeur het vermogen niet heeft

van hem zelven en zyn Huisgezin ordentlyk te onderhouden. Onder de
Regeeringen van de Koningen Karel en Jacobus de Il'le waren 'er zoo
veele Zee- Officieren niet als 'er federt zyn geweeft, en die 'er waren,
hadden deel aan de Koningklyke Gunft en Goedheid ; zy kreegen goede
Bedieningen en Ampten aan de Wal; en men kan niet twylTelen of haare
tegenwoordige Majefteit zal voor haare Zee- Officieren zorgen , als zy zich

door hunne verdienften aangenaam by haar gemaakt zullen hebben. Men
heeft den Zee - Kapiteins te lafte gelegd dat zy dingen doen beneden hun
Karakter, gelyk Goederen op vracht over te brengen, Convoy-Geld te

eifcheöj
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eifchen , enz. Maar hoe is 't mogelyk dat zy zelfs zouden leeven , en hun-

ne Familiën onderhouden volgens hun fatfoen, zonder eenige buitenkansjes

te maaken.

De Betaling van een' Franfchen Land -Officier is verre beneden die van

een' Engelfchen; en de Betaling van een' Engelfchen Zee-Ofhcier veel min-

der dan die van een' Franfchen , fchoon Englaml de Heerfchappy eifcht van

een groot gedeelte van den Oceaan. Is het derhalven niet wonderlyk, dac

de Zee-Dienfl in England minder aanmoediging vindt dan de Land-Dienft;

en de Land-Dienfl in Vranhyk minder aangemoedigd wordt dan de Zee-

Dienft, fchoon de Koning zich grooter kan maaken door zyne Heiren dan

door zyne Vlooten. Is hier wel reden van te geeven? Neen zeker; voor-

al niet als men bedt-nkt dat de Franfchen nooit heel magtig ter Zee zyn

geweefl, maar wel zeer ontfaglyk te Land. Maar de Franfche Koning

weet nu zeer wel, dat alle zyne veroveringen te Land , en zelfs zyne oude

Staaten, op lufle fchroeven flaan, als hy toelaat dat eenige Mogendheid

hem te flerk op Zee wordt. Dit maakt hem zoo vlytig om zyne Scheeps-

magt te vermeerderen ; en hy fpaart geene koften om de genen die op

£yne Vlooten dienen aan te moedigen, zoo wel Matroozen als Officieren,

Vreemdelingen en Franfchen. Dat onze glorie, en zelfs onze veiligheid

afhangt van onze fberkte ter Zee, is een waarheid zoo klaar dat zy nooit

betwift, nooit in twyffel getrokken is; waarom zouden wy dan minder

zorg draagen om onze Zeemagt in een' goeden flaat te houden, en onze

Matroozen en Officiers aan te moedigen, is eeae vraag dieligter is te doen

dan te beantv/oorden op eene voldoende wyze : en wy zullen 't niet onder-

neemen. Men moedige de Land -Officiers aan zoo veel men kan; maar

Iaat de Zee-Dienflliiet verwaarloofd worden. En men lyde niet dat 'er

gezegd worde dat eenige Natie , en vooral niet de Franfchen , hunne flerk-

te en Heerfchappy ter Zee meer doet aangroeyen dan de Èngelfche, die,

gelyk beweczen is in deeze Verhandelinge, Heeren zyn van 'c grootfte

deel van den Waücr -Oceaan.

De Betalingder Evgelfchf'Zee-OBdcren is eertyds beter geweed dan zy nu is.

De geweezen Koning Jacohus begon d'e Betaling te brengen op een' an-

deren voet, die in den laatflen Oorlog vaftgefteld is; welke reden men tot

ciie veranderinge had is zoo fchielyk niet uit te vinden. Het is ten mins-

ten zeker dat de Uitvinders daar van, of ten minften de Bevorderaars, Lie-

den waren die ter Zee gediend hadden. Welke gefchillen tuflchen de

Land- Officiers ryzen , zy fpannen altoos t'famen om hun gemeen belang

t2 bevorderen; en de Zee -Officiers behoorden het zelfde te doen.

Opjlel
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Opjlel van de Betalinge en Aanmoedlginge van de

Franfdie en EngeKcliQ Zee-Officieren.

FRANSCHE BETALING.
Rangen van Qualiteit der
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den, Schellingen en Pence, gebragt op dat de vergelyking der Franfche

Betalinge met de onze des te ligter valle.

In December 1702 heeft de Franfche Koning aan 7 Kapiteins elk 125 Pon-

den Sterling voor een Jaarlyks Penfioen toegedaan , boven en behalven

hunne vafle Betaling, en aan 7 andere heeft hy verleend 83 Ponden zes

Schellingen 4 Pence. En noch negen Capiteins heeft hy op de hoogfte

Betaling gebragt. Daar-en-boven is 'er eene Ridder- Order voor de Zee-

OfBcieren in Frankryk, met Jaargelden daar aan verknocht, die flerk ge-

noeg zyn om de eere van dezelve op te houden.

ENGELSCHE BETALING.
Rangen van



L A N D- E N Z E E - D I E N S T. 883

Behalven dat de Franfchen zoo veel grooter Wedden aan hunne Zee-
OfEcieren geeven dan \vy, gelyk die Opllel uicwyil:, trekken de onze als

zy aan de Wal zyn geen Geld , 't en zy 't Parlement goed vind aan eenige
van hun eene douceur toe te (laan: zoo dat hunne Wedde niet ad vitam is

gelyk die der Franfche Zee -Officieren. Daar en boven blykt uit deezeOp-
ftelïen dat de Engelfche Zee - Capiteins geen Tafel-geld trekken als zy op
Zee zyn, gelyk den Franfche Officieren worde betaald; zoo dat, om 't een
en 't ander, de Franfche Zee-Dienfl veel aangenaamer en voordeeliger is

dan de onze.

In den Engelfchen Zee • Dienfl: zyne geene Officieren die men Vaandrigs
heet.

De Franfche Officiers ter Zee krygen alle Maand hun Geld, De Engelfcht

niets voor dat de Reize gedaan is, en de Kapiteins fomtyds noch in geen
Jaar daar naa.

Alle Franfche Commiffie- Officiers eeten op Zee aan des Kapiteins Tafel.

Wy hebben hier voren in deeze Verhandeling aangemerkt, dat de En-
gelfche Zieke en gequetfte Matroozen vry flecht bezorgd en behandeld wor-
den; nu zullen wy hier noch bybrengen, hoe vlytig de Franfche Matroo-
zen , die zich in 't zelfde geval bevinden , opgepaft en gekdefterd wor-
den. Het Bericht daar van hebbe ik getrokken uit de Aantekeningen van
een' Engelfchen Zee- Officier, die in den Jaare 1690 gevangen geweeft is

op verfcheide Schepen fuccelTivelyk , als de Cheval Marin, de Neptune, do
Bruyfch, de Fermandois , enz. en dus tyd en gelegenheid gehad heeft om
net op te merken welke tedere zorg de Franfchen voor hunne Zieke en
gequetfte Bootsgezellen draagen , aangaande hunne Ligging en Voedfel.

Belangende hunne Ligging of Bedden.

HY bemerkte , dat , zoo een Zeeman of Bootsgezel ziek werd , zyn
Tafel-maat daar terftond kennis van gaf aan den Ondermeefter, die

hem gezien hebbende, hem terftond uit zyne Kooi doet neemen , en hem
een fchoon hembd doet aantrekken. Dan wordt hy in eene Bakermat
(waar van men altyd x8 aan boord heeft) gebragt naar eene laage en
daarom gemakkelyke beftede, voorzien met een Bulfter, een goede Ma-
tras, Peuluwe, Hoofdkuffens en een paar fchoone Lakens. Daar blyft hy
in liggen tot dat hy ten vollen herftcld is, en als hy weder tot zyne Hang-
mat keert , vind hy dezelve, en zyn Beddegoed, rein gewaffchen door
knaapen die daar toe gefteld zyn.

In de Cheval Marin bemerkte de bovengemelde Officier inzonderheid een
zieken knaap, die geen fchoon hembd had: de Chirurgyn zond terftond

iemant naar den Rentmeefter van 't Schip, dien zy Ecrivain du Roy noe-
men, om een hembd te haaien, 't welk van tamelyk goed linnen was. De
Officier vroeg, of die hembden tot dat gebruik gefchikt waren , en de Chi-

rurgyn zei jaa. Belangende het getal van Bedfteeden en Bedden, hy be-

T 1 1 1 1 2 vond
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vond dat 'er in de Bruyfch, een Schip van 64 Hukken 154 waren, en

elk Schip had 'er naar gerade, tot dat einde verordend.

Belangende hun Voedfel of Koft.

LS een ziek Man in zyn bed gebragt is, vraagt de Apteker naar zynen

naam, en brengt dien over aan den Rentmeefler, waar naa men
hem op des Chirurgyns Lyfl: brengt; en dan krygt hy geene zoute kofl:

meer , maar voedfel overeenkomflig met iemant die zich in zynen ftaac

bevind. Alle middag wordt 'er een pot gekookt met Hoenders en Schaa-

pen-Vleefch , en de Bouillon wordt omgedeeld aan alle Zieken in 't alge-

meen , in eene behoorlyke hoeveelheid ; en die 't gevaar te boven zyn en

fraay beginnen te beteren krygen vleefch, en andere »iet. De bouillon

die 's middags overgebleeven is , wordt tegen den avond warm gemaakt,,

en gelykelyk verdeeld onder de genen die noch koortfig blyven. Zoo 'er

eenige van hun hardly vig zyn , krygen zy een kommetje pruimen
,
geftooft

met fuiker, om het nat dat 'er op is zoet te maaken. Die aan de beter-

hand zyn, krygen elk een kommetje ryfte Potjebeuling met boter daar

over, en s' avonds eene fneede broods. 's Morgens krygen zy eene fneede

warm broot ('t welk alle dagen op het Schip gebakken word) met boter,

en om den anderen avond een kommetje gedoofde pruimen om hun Lyf

open te houden.

Zodanig waren de Aanmerkingen van den voorgemelden Engelfchcn Offi-

cier aan boord van de Ffanfche Schepen in America, daar ieder Schip zyn-

Apotheekhad, uitgenomen alleen de Cheval Marin.

In de Franfche Vloot krygen de Schepen rang naar hunne voltallige Man-
fchap,en niet naar 't getal van hunne flukken Kanon. Daarom worden

by hun alle Schepen die van 800 tot 600 man op hebben voor Schepen

van den eerfhen Rang gerekend. Die van 500 tot 400 man op hebben

zyn Schepen van den tweeden Rang. Die van 350- tot 300 man op heb-

ben, zyn van den derden Rang. Die van den vierden Rang hebben 250

tot 200 man op; en die van den vyfden Rang hebben 150 tot 120 man
op. Die de Engelfchen vanden fesden Rang noemen, worden by de/Oan-

fchen geheeten Fregates legeres, ligte Fregatten.

De betalingen der Franfche Generaale Officieren ter Zee ftaan niet op het

Etabliflement , maar Hechts hun Tafel-geld , van de Vice-Admiraals af tot

de Chefs iEscadre toe. Merk , dat in England, de Admiraals van de Roo-

de, Witte en BlaauweVlag, in den zelfden poft zyn als die welke de

Franfchen Vice-Admiraals noemen; en die de Engelfchen op Zee Vice-Ad-

miraals noemen, worden by dé Franfchen Luicenants-Generaal geheeten.

De Franfchen hebben geen Schouts-by-Nacht , maar de dienft van hunne

Chefs (TEscadre is in hunne Vloot van den zelfden aart als die der Engclfcbe

Schouts-by-Nacht.
Aan
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Aan een Vice-Admiraal in Franfchen dienft is 1500 ponden 'sjaars

voor Tafel-geld toegelegd: de Engelfche Admiraal van de Wicte en Blaau-

we Vlag maar 365 ponden 'sjaars. De Franfche Luicenants-Generaal 800

ponden 's jaars; óe Engelfche Vice-Admiraals nietmetai : De Franfche Chefs

d'Escadre 460 ponden 's jaars; de Engelfche Schouts-by-Nacht nietmetai.

Artikels en Reglementen i'aakende de Land-Officiers en Soldaten

aan Booi'd van Oor/ogs-Schepen.

I. "TX AT alle Schepen van haare Majefteit moeten aangemerkt worden^
•-' als Forten en Bezettingen, en dat de Kapiteins der Schepen Gou-

verneurs van die Veftingen zyn.

2. Dat alle Officiers en Soldaten , aan boord zynde van een van haare

Majefteits Schepen , orders moeten ontfangen van de Commandeurs der

Schepen , en dat alle Officiers het Commando hebben over hunne refpe£ti-

ve Compagniën, en in de krygstucht dezelfde regels moeten waarneemea
als in Bezettingen.

3. Dat alle orders de SolJaaten raakende, het zy flrafFen of anderfints».

gegeeven zullen worden door de Commandeurs der Schepen aan hunne
refpeftive Officiers, op dat zy flipt uitgevoerd worden.

4. Dat het pofleeren en afloflen van Schildwachten, gefchiede volgens

order en bevel van de Kapiteins der Schepen.

5. Dat de Officiers der refpeftive Compagniën, de magt hebben om
hunne Soldaaten te ftraffen voor de fauten die zy begaan, den Kapiteins

der Schepen daar kennis van geevende; en desgelyks als de Commandeurs
van de Schepen ecnige Soldaaten moeten flraffen, zullen zy aan hunne
refpedlive Officiers order geeven om het te doen.

6. Dat geen Zeeman beflaa eenen Soldaat te fchelden, te hoonen of
te beledigen , of hy zal gellrengelvk geflraft worden ; en desgelyks zal

een Soldaat, zoo hy zich aan 't zelfde vergryp fchuldig maakt, op de-

zelfde wyze daar voor geflraft worden.

Deeze Reglementen werden cpgefleld en geflatueerd, tufTchen de Zee-
ën Land-Officieren, in ccn Esquadcr naar de M-^efl-Indiiin gezonden, onder

't bevel van Kapitein Hovenden l'Valker , in 't begin van den Oorlog; en
zy zyn zeer naa dezelfde als alle andere Orders in dezelfde gelegenheden.

In den jnare 1704. leeverden de Kapiteins van haare Majefteits Vloot
een Requtll in by de Koninginne voor hun zelven en andere, die den

T 1 1 1 1 3 voor-
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voorleeden Zomer buiten betalinge geweeft waren. Zy vertoonden in

hun Requefl:

„ Dat haare Majefteits groote Schepen van Linie van Bataille, opge-
legd, het Volk afgedankt, of op andere Schepen gedaan zynde, de
Kapiteins dezelve commandeerende afbetaald en aan Land gelaaten

worden, zonder eenig beflaan te hebben voor hun zelven of hunne Huis-

gezinnen ; door welk middel zy dikwyl in groote verlegenheid en tot be-

hoeftigheid gebragt worden , terwyl de jonger Kapiteins, kleine Fregatten

commandeerende, in geftadigen Dienfl: zynde , een middel hebben van
beflaan, terwyl de ouder daar gebrek aan hebbben. Zelf de Onder-
Officiers der Schepen

,
gecommandeerd door haare Majefteits ouder

Kapiteins biyven voUtandig Gage en Kofl-geld trekken, voor hun en
hunne knechts, terv\'-yl hunne Commandeurs afgedankt worden : En in

Koopmans dienft behouden de Schippers halve betaling, zoo lang hunne
Schepen opgelegd biyven.

„ Dit is op eene byzondere wyze overgekomen aan zommige van uwe
Majefteits Kapiteins die naar de fVeJl-Indi'én zyn geweeft ( eene Reize

door veele van de hand geweezen , om de doodelyke Ziekte daar zy

mede verzeld gaat) en die van hun, die de dood ontfnapt en van daar

weder in England gekomen zyn , zyn afbetaald geworden , terwyl die

welke t'Huis gediend hebben , fteeds in Commando zyn gebleeven ; en

deeze ramp van zich onbezorgd te zien, overkomt uwe Majefteits ou-

der Kapiteins alleen in tyd van Oorlog, dewyl hun in tyd van Vrede

iets toegelegd is , om aan de Wal te beftaan.

„ Dus worden die welke langer gediend , en de grootfte gevaaren geloo-

pen hebben
,
gelaaten in de llechtfte omftandigheden , daar eenige die

in uwe Majefteits dienft zyn zich in bevinden, enz.»»

In het Hof van St. James

^

Prefent,

den 30 November 1704..

De Alkrvoortreffelykjle Majcjleh

der Koninginne.

Van daag aan deeze Tafel het ootmoedig Requeft geleezen zynde van

de Kapiteins van haare Majtfteits Vloot, die voorleden Zomer buiten be-

talinge zyn geweeft, voor hun zelven en voor alle andere die zich in de-

zelfde omftandigheden bevinden ; vertoonende,dat haare Majefteits groote

Schepen van Linie van Bataille in denVVinteropgelegd worden, deManfchap
afgedankt of op andere Schepen gedaan wordende , enz. ah bovengemeld in het

Requefl: Is daar op geordonneerd door haaren Raad, dat het zal worden
verzonden, gelyk het mits deezen verzonden wordt, aan zyne Koningkly-

ke Hoogheid den Lord Hoog-Admiraal, die verzocht wordt den inhoud

des gameiden Verzoekfchrifcs , eene Copy van 't welk hier aangJiecht is.

m
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in overweeginge te neemen , en verflag te doen voor deeze Tafel , wac

zyne Koningklyke Hoogheid dienftig oordeelc voor haare Majefteit daar

in te doen.

Willem Blaithwayt.
In het Hof van St. James

,

den 14 December 1704.
Prefent,

De Jllervoortreffelykjle Majefieit

der Koninginne in haaren Raad.

Op deezen dag werd het Verflag van zyne Koningklyke Hoogheid den

Lord Hoog - Admiraal geleezen. Het was begreepen in de volgende

woorden

:

„ Het haare Majefieit behaagd hebbende, aan my te verzenden het Re-

„ quefl van verfcheide Kapiteins van de Vloot, die een zeer langen tyd

„ buiten betaling zyn geweefl , by 't welk zy vertoonen,"enz. DitFer-

toog in het boven bygebragte Requefi begreepen zynde , behoeven wy hier niet te

herhaakn : maar deszelfs Slot hier boven niet bygebragt zynde , zullen wy het

hier ter neder ftellen, zoo ah het vervat en herhaald is, in het Rapport van zyne

Koningklyke Hoogheid den Lord Hoog-Admiraal.

„ En dewyl zy zich in die moeyelyke omflandigheeden bevinden alleen

„ in tyd van Oorlog, dewyl 'er aireede eene voorziening voor hun gedaan

„ is van halve Betaling, als zy in tyd van Vreede buiten bedieninge zyn.

„ Bidden zy derhalven ootmoedig, dat het haare Majefieit Allergenadigfl

„ behaage Bevel te geeven om hun een bellaan te doen hebben , als zy

„ in tyd van Oorlog aan de Wal buiten bedieninge zyn, door halve Be-

,, taling of anderzints, zoo als haare Majefieit in haare Wysheid en Goed-

„ heid voeglyk zal oordeelen.

Hebbe ik , om aan haare Majefleits Bevel te gehoorzaamen , het byge-

,, bragte, mitsgaders de omflandigheden der Verzoekers, overwoogen,

„ en rapporteere onderdaniglyk aan haare Majefieit.

1. „ Dat 'er ter deezer zyn , en zedert langen tyd voorleden , geweefl

„ zyn verfcheide van de oudfle Kapiteins der Vloot, of ten minflen zulke

,, die Schepen gecommandeerd hebben van de grootfle Charters, buiten

„ dienfl, veroorzaakt of door het opleggen hunner Schepen als zy onbe-

„ quaam zyn tot den dienfl, of het niet uitruflen van een genoegfaam ge-

„ tal van die Charters om in hun beflaan te voorzien.

2. „ dat geduurende den tyd dat zy dus buiten dienfl zyn, hun geene

„ Betaling toegelegd is.

3. ,, Het kan hier naa gebeuren, en zelfs dikwyl, dat, om voorgemel-

„ de redenen , verfcheide van de Kapiteins in deezen toefland van den

„ dienfl:
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„ dienfl: op de Vloot , een zeer langen tyd aan de Wal kunnen blyven

,

by gebrek van gelegenheid om hen in haare Majefteits dienfl te ge-

„ bruiken ; want volgens ftyl en orden der Vloot kunnen zy niet op kruif-

„ fende Fregatten geplaatfl; worden j en daarom is 't waarfchynlyk dat,

„ voor dat hun een btftaan bezorgd kan worden, zy verteerd hebben al

„ het geld dat hun betaald was voor hunnen dienfl, gedaan op het Schip

„ dat zy laatfb gecommandeerd hebben. In piaatie dat (gelyk zy met

„ waarheid zeggen ) de Kapiteins, die Schepen van den vierden Rang en

„ daar beneden coramandeeren, niet zoo dikwyl aan zulke moeijelykhe-

„ den onderhevig zyn, om dat zy doorgaans langer in dienfl en betaünge

gehouden worden, behalven andere voordeelen welke zy, als KruifTcrs,

trekken van de Pryzen die zy neemen.

„ Zy zich tegenwoordig in dit geval bevindende, en dewyl, gelyk ai-

rede aangemerkt is, andere zich in dezelve omflandigheden kunnen be-

„ vinden, zoo 'er niet voorzien wordt in hun beflaan. Oordeel ik dien-

„ flig haare Majefleit te berichten van 't geene 'er gedaan is ten tyde van

„ Koning Karel den Uden, beide in tyd van Oorlog en van Vrede, tot

„ aanmoediginge en fleun van de Kapiteins der grootfle Schepen , als zy

„ buiten dienfl zyn".

1. Het behaagde zyne voorgenoemde Majefleit , door zyn Bevel in zy-

nen Raad in September 1667, te ordonneeren, dat de Kapiteins van den

eerflen en tweeden Rang in volle betalinge zouden worden gehouden , tot

aan den dag dat de Vrede afgekondigd werd.

2. Desgelyks deed zyne gemelde Majefleit in May 16^4 beveelen, dat

men den Kapiteins van den eerflen en tweeden Rang halve betaling zoude

vergunnen , tot den tyd dat men hun in dienfl flelde volgens de Lyfl der

hoedanigheid waar in zy gediend hadden , of zoo men hen in eenen

dienfl mogt fleüen min voordeelig dan Kunne halve betaling, zou de

Trefaurier van de Vloot hun dat gebrek vergoeden. Welke Kapiteins

,

gelyk nu , wederhouden worden van zich in Dienfl van Kooplieden te be-

geeven.

Waar uit blykt, dat het toen redelyk werd geoordeeld, dat 'er voorzien

wierde in het beflaan van Officiers die toen in de Vloot gediend hadden

,

en dat zy een onderfland in de Vloot vonden , en niet alleen zoo lang zy

in Oorlogs-tyd niet gebruikt werden, maar ook in Vtedes-tyd, op dezelf-

de wyze als nu.

En zoo het de Koninginne, aanmerkende den flaat van de Heeren die

gediend hebben op Schepen van den eerflen , tweeden en derden Rang
,

en de flechte omflandigheden , daar zy zich tegenwoordig in bevinden
,
ge-

lyk zy haare Majefleit nu ootmoediglyk voorbehouden hebben en gebeeden

om verzachtinge van hun hard Lot, genadiglyk behaagt hun eenig onder-

houd
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houd te doen geeven zoo lang zy in Oorlogs-tyd buiten dienfl: zyn , heb-
be ik het volgende bev,-erp ter neder gefield van de fom , die het draagen
van zoo noodzakelyke koften jaarlyks zoude beloopen.

Getal 'sjaars.

Kapiteins van den eerften Rang 4 tot 10 S. 'sdaags 730
tweeden 4 tot 10 S. 'sdaags 730
derden 15 tot 8 S. 'sdaags 2190

3ÖJ0 S.

Die fomme van 1821 ponden is gerekend voor een zeker getal Kapi-
teins in een rond jaar: maar het kan gebeuren dat van zoo veele Kapi-
teins eenige zich nooit buiten dienfl: bevinden in Oorlogs-tyd, ofzoojaa,
dat zy ten minften alle het geheele jaar niet ongebruikt zullen blyven,
In welke beide gevallen de koflen veel verminderen zullen ; en haareMa-
jefteits additioneele gratie en gunft , door de Supplianten eenigen onder-
ftand te doen -geeven, in de voorgemelde omftandigheden van Dienft,
voor den tyd dat zy aireede niet gebruikt zyn geweeft , zal een groot ge-
tal aanzienlyke Officieren van haare Majefteits Scheepsmagt eene aanmoe-
diging geeven, die de koften rykelykzal vergoeden.

In het Admiraliteits Kantoor,

den 8 December 1704.

G E O R G E.

Haare Majefteit , in den Raad gezeeten
,
goedkeurende het geene in 't ge»

melde Verflag is voorgedraagen , ordonneert dat zyne Koningklyke Hoog-
heid dienvolgens de noodige orders daar in zal ftellen.

JAN POVEY,

Vvvvv PROEVE
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RAAKENDE
D E

ZEE-ZA AKEN,
GETROKKEN

Vit de Aantekeningen van een Zee-Officier die lang in Dien/l

geweejl is , en uit de Verhandelingen der Heeren
Pepys en Birchett.

5AT de Rykdom, Veiligheid en Roem van England beftaan

in zyne Zee-Magt is een onbetwiflelyke Scokregel : weshal-

ven hoe meer zy aangequeekt verbeterd en verfterkc wordt,
hoe ryker , veiliger , roemruchtiger en grooter England zal

weezen ; en in tegendeel hoe meer de Zeevaart en Zee-
Magt afneemt , of hoe minder zy aangemoedigd worden

,

hoe geringer, armer en onveiliger de Engelfcie Natie zal weezen; en dee-

zo Stokregel is toepaflelyk op alle Volken die door den Koophandel en

Zeevaart moeten beftaan. Weshalven is 'c voor de welvaart van alle zul-

ke Staaten , en vooral voor den onzen , nut te bedenken en te overweegen

of zyne fterkte ter Zee niet vermeerderd kan worden.

Dat wy nu meer en grooter Schepen hebben dan wy voor honderd Jaa-

ren hadden , kan niemant ontkennen: maar men moet met eenen bekemien

dat onzeNabuuren ook grooter en meer Schepen hebben, zoo wel als wy;
en de onze zyn niet zoo wel bemand als zy in voorige tyden waren. Ten
tyde van Koningin Elizabeth (gelyk te zien is uit verfcheide Verhaalen die

wy noch hebben ) werd 'er een dubbel getal Matroozen en Busfchieters

toegeftaan. Daar en boven had elk Schip eene vervulling van Soldaaten

,

die in deeze laatfte tyden geheel weggenomen zyn : Uitgenomen dat men
in den laatften Oorlog getracht heeft de Soldaaten te herftellen door het

oprechten van Regimenten Marynen; maar het getal van Marynen werd

toen verminderd , 't welk eer eene verkleining dan vergrooting van de

flerkte van 't Schip was. Het getal der Busfchieters die men nu op de

Schepen plaatft is, naargeradeder Stukken, minder daa^het ten tyde van
Konin=
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Koningin Elizabeth was. Zoo dat het klaar is dat onze Schepen nu niet

zoo wel bemand zyn dan zy voor honderd jaaren waren ; en als 'er geene
Manfchap genoeg is op de Schepen , kunnen zy nooit voldoen aan het
einde waarom zy in Zee gebragt zyn. En gelyk zy nutteloos zyn zonder
Manfchap, zoo is de Manfchap zonder bequaame en genoegzaarae OiEciers
om hen te onderrechten te commandeeren en te tuchtigen van geen ge-
bruik. De Matroozen moeten ftout en onverfaagd zyn , en de Soldaaten
aan boord geèxerceerd en getuchtigd, en geene luiaards of leeglopers wee-
zen. De Officiers behoorden op de eene of de andere wyze zoo veel zuchc
voor, en belang in 't welzyn der Natie te hebben, dat zy daar door aan-
gezet worden om de Koningin en 't Land getrouw en eerlyk te dienen.
Zoo zy zelfs geene middelen hebben , en weinig hoope van eenig fortuin

in den diend te maaken ; voor welke verzoekingen flaan zy dan niet bloot;"?

En het is voor de Wetgeevende Magt der moeite waardig deeze dingen
naauwkeurig in te zien: Want een Oorlogfchip is een vertrouwd goed,
zoo groot, ten opzichte van zyne koftbaarheid en van zyne aangelegen-
heid, dat hy wien het toebetrouwd is, zoo veel als 't mogelyk is befchut
moet worden tegen Corruptie, daar de Armen altoos het meeft voor bloot
ftaan; inzonderheid daar de Menfchen geen vooruitzicht hebben van ge-
ftadig in dienfl te blyven, maar te gemoet zien, dat zy van honger zullen
moeten vergaan als zy buiten dienfl zyn.

't Is bekend, dat voor den Slag by La Hogue het gerucht liep, dat de
Schout-by-Nacht Carter tien duizend ponden getrokken had om zyne Di-
vifie tot de Franfchen over te brengen, en dat verfcheide Kapiteins van
de Vloot omgekoft waren , om de party van den geweezen Koning jFaco-

bus te omhelzen. Wat grond dit gerucht had, is onzeker. Waar is 't, dat
de Schout-by-Nacht Carter niet ryk was; 't is evenwel ook waar dat hydie
Corruptie-penningen niet getrokken heeft, dewyl hy arm ftorf; en wel
op het Bed van eere, in den zelfden tyd dat men zei dat hy verdacht ge-
weeft was.

Wylen Koningin Maria, roemruchtiger gedachtenifle , beval, op deeze
geruchten , den Lord Nottingham Geheimfchryver van Staat , eenen Brief
teSchryven, die aan allen Officieren van de Vloot voorgeleezen zoude
worden : Haare Majefteit liet 'er hun door weeten , dat zommige quaad-
willige Menfchen een wantrouwen haarer Officieren in haar zochten te
verwekken ; echter verzekerde zy hen dat zy zich op hunne getrouwheid
verliet. Op deezen Brief tekenden alle Kapiteins een Addres aan de Ko-
ningin om haare Majefteit te beveftigen in de goede gedachten die zy van
hunne getrouwheid had. Doch laat ons onze gedachten kortelyk laaten

gaan over den toeftand daar England zich in bevonden zou hebben zoo
dat gerucht waar , en de Schout-by-Nacht Carter omgekoft was geweeft.
't Gene gelegenheid tot dat gerucht gegeeven had , was waarfchynlyk zyne ar-

moede; en 't istehoopen dat geen EngeIfch Officier ooit, door quaade belo-

ning of geringe aanmoediging, die hem in den dienft wedervaart, eeni-

ge reden zal krygen om dien te verlaaten , ik wil niet zeggen verraaden :

V vv V V 2 Want
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Want noüit zal 't in myne gedachten opkomen , dat een Engelfchman wjea

door zyne Koningin en V^aderland een zoo gewigtig pand toevertrouwd is,

als dac van 't bewind over een Oorlogfchip , ooit zyn byzonder belang zal

flellen voor de nakoming van zynen plicht ; en 't is buiten twyftli dac hy'

't belang der Natie bevorderende, zyn eigen byzonder belang mee eenen

zal bevorderen.

De Menfch is evenwel niet onfeilbaar ; daarom zullen alle wyze Rcr
veeringen zorg draagen om haare dienaars, zoo veel mogelyk, te behoeden

voorde zwakheden hunner Natuur, door behoorlyke aanmoedigingen en

"beloningen, en de failbenlykfle lieden in haaren dienft gebruiken. Voor
den tyd van Henrik den Vlll'len ^ waren onze Koningen gewoon hunne Vloo-

ten in perfoon te commandeeren; en lieden van 't grootfte aanzien hiel-

den 't niet beneden hun fatfoen op dezelve te dienen. Eerampten en waar-

digheden waren 't loon van Krygsdienden, en niet van intrigues en kui-

peryen liflig en bedcktclyk behandeld, om byzonJere fa£liën te onder-:

ileunen.

Toen Keizer Sigisimind, die toen aan 't Engelfche Ilof was, Henrik den
"yden. afgeraaden iiad zyne Vloot in Perfoon te commandeeren tegen de
Franfchen, die //i?rj?e«r te Water en te Lande belegerd hadden; zond hy
geen geringer Perfoon dan de Hertog van Bedford, zyn Broeder, en de

<jraaf van Me?-c/; , vanden Koningklyken Stamme, ging met hem; mits-

gaders de Graaven van Oxford, Hiintington, Warwyk , Jrondely Salisbury

en Devonsbire , twee van welke Ridders van den KoulTeband waren; be^

halven vèrfcheide Edellieden en Heeren van fatfoen : in plaatfe dat op
onze tegenwoordige Vlooten een' Edelman of een' Man van groote mid-

delen te zien, een. zoo groot wonder is ais de verfchyning van een komeet;

fchoon de Grooten en Magtigen daar eertyds zoo dikwyl gezien werden

als in 's Konings Slaap-karaer. 't Is aanmerkelyk dat, toen Eduard de Illde^^

die zyne Vloot in Perfoon commandeerde , en de Franfchen verfloeg in

een Zee-Gevecht , de Vyanden hunne nederlaag toefchreeven aan eenen

Butchet, die zyne Scheepen bemand had met lieden van geringen Staat,

met gering loon te vrede , en Heeren en genoegfaame Soldaaten weigerr

de te neemen; om dat zy grooter wedden eifchten, waar door zy klaari

lyk te kennen geeven , dat het met Koning Eduards Schepen geheel anders

was. 't Is waar dat de manier van onze Vlooten uit te ruften toen anders

was dan nu: Want van 700 Schepen , daar zyne Vloot uit beflond, was

het aandeel 't welk de Koning geleverd had maar 25 , en Londen bragt het

zelfde getal in Zee. Elke Haven en Stad leverde haar aandeel van Man»
fchap en Schepen, 't welk een zeker middel was om ze beide te bekomen:

Want de Schepen toen aan de Steden behoorende, hadden deeze belang

in dezelve wel te bemannen, om dat het verlies van de Schepen haar in 'c

byzonder aanging,; in plaats dat de Steden die Zee-havens hebben Ma-
troozen nodig hebbende om haaren handel te dryven ^ dezelve niet kunnea
xgiffen om ze op de Nationale Vloot te laaten dienen ,• zy trekken ze ia

«êg«ndéel van den publyken dienil door hun dubbelde , en drievoudige

weddeij-
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wedden te geeven. Zy meenen dat zy nu zoo veel belang niet hebben jn

de veiligheid der Vloot , als toen de Schepen haar zelven toebehoorden:

de g>.meene zaak by hun niet van zoo veel aangelegenheid zynde, noch
de verdediging van haaren Godsdienfl:, Vrydommen en zelfs Goederen,
dan haare tegenwoordige winften.

Uit de volgende Lyfl zal blyken hoe de Zee-Haavens in Koning Eduards

den l\{^<^s. Tyden belall waren , beide voor Manfchap en Schepen in haa-

re aandeelen. De Heer Hackluyt , die dezelve in zyne reizen ingelafcht

heeft, zegt dat zy in zynen tyd in des Konings groote Kkêrkaamer noch
overig was.

Lyjl van Koning Eduards Floot voor Calais-;

Le Zuid Vloot.

's Konings Schepen
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van wien zy haare Vrydommen en Voorrechten hadden; en het ligteti

van die Manfchap werd geheeten Zeevelk pre//ff2 voor 's Konings Dienfl;.

Koning Henrik de Vlllile vvas de eerfte die eene Koningklyke Vloot

begon te bouwen , Commifrariflen aanllelde en een Scheeps- Kantoor op-

rechte: in welken tyd het Commando van een van 'sKonings Schepen ge-

rekend werd voor een poft die een' Edelman voegde ; fchoon die Schepen

klein waren in vergelykinge van onze tegenwoordige Oorlog-Schepen. In

den aanvang van de Regeering van dien Koning, toen hy eene Vloot uit-

rufte, en die zelf ging befchouwen te Portsmouuh , werd de Regent gecom-
mandeerd door den Ridder Thomas Knevel , des Konings Stalmeeller , en

den Ridder Carew van grooten Huize in Suffolk: De Souverain door den

Ridder Kavel Braiidon naderhaiid Hertog van Suffolk, en den Heer Henrik

Gnilford, Ridder van de Koufleband : DeKidAcr Eduard Howard, vanden
Edelen Huize van Norfolk, was Admiraal. Waar door wy zien dat het

niet ongewoon was twee Kapiteins op écn Schip te hebben; en deeze vier

Kapiteins waren alle Mannen van groot fatfoen, en ook gunftelingen van

den Koning.

Daar zyn Lyften van Koninginnc EUzabets Schepen en hunne Bevelheb-

bers ; over twee van welke een gemeen Edelman gefteld was; de rell

Lords zynde en Ridders; en de Ridder- Orden was toen zoo goed koop
niet als zy door haaren Opvolger gemaakt werd: Ook kan m.=n rnet veel

zekerhid onderftellen, dat, vermits het bewind over des Konings Schepen

gevoerd werd door Lieden van Middelen, wier Goederen hun een genoeg-

^faam Inkomen verfchaffende in tyden van Vrede, zulks zooverre nut was

voor de Natie, dat zynaa den Oorlog niet belafl was met het onderhoud van

Officieren. Zulke Heeren , die 't niet nodig hadden , zagen flceds ge-

willig dat het ophielde; in plaatfe (en 't is bedroefd daar aan te den-

ken) dat onze Zee -Officieren meerendeels zoo arm zyn, dat zy om Oor-

log wenfchen , alleen om brood te hebben ; en den Vrede houden voor

het grootfte aller onheilen. Zou onze Engelfche Adel niet zoo vaardig en

bereid zyn om te flryden voor de behoudenis hunner Goederen en Eere als

hunne Voorvaders zyn geweeft om dezelve te verkrygen"? En fchynt het-

niet vreemd dat 'er minder zorg gedraagen wordt ontrent de befchikking

van 't Commando over een Oorlog- Schip, dan over dat van een Koopvaar-

dei" ? Dewyl het zeker is dat de Kooplieden zelden andere Schippers ge-

bruiken , dan die eenigpart in 't Schip hebben: En daar zyn eenige Engelfche

Schippers wien de helft toekomt , en zelfs drie vierde van de Schepen daar zy 'c

Commando over hebben; en zeer weinig zyn 'er die 'er ten minften niet een

zeftiende in hebben: waar uit men deeze tv/eealgemeene waarneemingen ge-

trokken heeft. Dat 'er tienmaal meec HoUandfche Schepen vergaan dan Engel-

fche ; want de HoHandfche Schippers hebben zelden eenig part in hunne Sche-

pen ; en daarom als het gebeurt dat een Engelfcb en een Hollandfch Schip in eene

vreemde Haven komen, willende Vreemdelingen, zoo zy niet verplicht

zyn anders te dpejo , liever hunne Goederen Jaaden aan boord van een En-
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gelfchman dzn va.n den Hollander
i
om dat zy meenen dat hunne Goederen

veiliger zyn aan boord van den eerflen dan van den laatften ; om dat de

Engelfche Schipper een part heeftin 't Schip, en deel aan de voordeden
uit de Vracht voortkomende, zoo dat hy belang heefc in de behoudenis

van 't Schip. En als lieden van middelen en fatfoen Commandeurs van
Schepen zyn, gelyk in en voor Koningin EHzabets Regeering, ftrekken

hunne Goederen voor eene foort van onderpand van de Trouw der Kapi-

teinen in den Dienft. Maar in laater tyden heeft men van den Zee-DiLnift

andere gedachten gehad , en gemeend dat hy alleen flechte lieden voegde,
en daarom heeft de groote en kleine Adel 'er zich niet in willen begeeven.

In Koning IVillems Regeering was men gezet op Pekbrocksn ; en zy werden
gebruikt tot d.ude Regeering daar vry veel nadeel by geleeden had. Zyn 'er

Lieden die zich op Zee beter hebben gedraagen dan Edellieden en andere
Heeren van fatfoen, gelyk de Marquis van Camarthen, de hord Durjlcy, de
Lord Archibald Hamikon , Kapitein Mordaunt , Kz.^\tt\n Stanhope , en veele

andere meer, die ik zoude kunnen noemen.
Schoon een arm Man, of een Man van geringe opvoedinge, zoo eer-

lyk kan weezen als een Man die de befte opvoeding heeft; 't is evenwel
zeker, dat eerlyke gevoelens en grootmoedige denkbeelden , door eene
voortreffelyke opvoeding als ingeënt, waarfchynlyker doorluchtige Daa-
den zullen voortbrengen, dan grondregels van belang, en de flechte gedicht-

fels der vrekheid , welke zelden of nooit nalaaten eene geringe geboorte

en opvoeding te verzeilen. Maar hoe kan men verwachten, dat lieden

van hooge geboorte en groote verwachtinge de gevaaren en de moeyelyk-

heden van den Zee-Dienfl zullen willen ondergaan voor nietmetal ; zoo
flecht wordt 'er voor de Kapiteins ter Zee gezorgd; eneenige die Onderof-
ficiers op de Schepen zyn geweefl en binnen korte Jaaren tot Kapiteins

bevorderd zyn , begeeren weder af te klimmen tot hunne vorige Bedieningen

,

by welke zy onderhoud voor hun en hunne huisgezinnen voor al hun lee-

ven hadden; in plaatfe dat zy Kapiteins of Luitenants zynde, en van
zelfs geene middelen hebbende, noch onder 't getal zynde der genen, die,

volgens het Ecabliffement onlangs gemaakt, Douceur-gelden trekken, moe-
ten zy ,, buiten Dienft zynde , kommer en gebrek lyden.

Wy zyn zoo zeer niL-t ingenomen met de gedachte , Dat alle waardig'

heden haaren oor[pron;yk hebben van het Zivaard, dat wy de Kunften zouden
uitfluicen van een gelyken eifch op dezelve. Echter moet men bekennen,
dat 'er noch waardigheden noch beloningen zyn , welke de genen niet ver-

dienen die hunne Jeugd verfleeten en hun Bloed geflort hebben in 'sLands
Krygsdienft, in welken zy zich getrouwelyk en dapperlyk gequeeten heb-
ben. En vermits het Land nergens beter gediend kan worden dan op Zee,
kunnen 'er geene waardigheden te groot zyn voor de genen die hunnen
plicht op de Vloot wel betracht hebben : en de Engelfche Natie heeft met
groot vermaak zoo menig Zee -Kapitein zien vereeren met de Ridder-
orden , welke , eer zy zoo gemeen was , eene waardigheid was welker
eenes Vorften Zoon zich niet behcfefde te fchaamen. De Koning van

X X X X X Frank'
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Vrankryk heefteene Ridder -Order ingefleld , ten einde zyne Zee -Officieren

daar mede te vereeren ; waar door hy getoond heeft , dat hy weet dat het

zyn belang is diegenen te beloonen welke hem de grootfte dienllen kunnen
doen. Indien wy in England Orders hadden , of eenige waardigheden om
'er de Zee - Officiers alleen mede te vereeren , zou zulks mogelyk een'

nieuwen moed aan onze Zee- Officiers geeven, en Edellieden beweegen om
zich in den Zee-dienft te begeeven ; in plaatfe dat 'er nu niets verachtelyker is.

Welk Menfch, die van eenig fatfoenis, zal zyn gemak t'huis vaar-wel

zeggen , om de gevaaren en de kleinachting (ik mag wel zeggen verach-

ting) te ondergaan van den Zee-Dienil, die dit harde fpreekwoord tot

zynen lade heeft , De Zee en de Galg weigeren niemant. Wie zal naa eene

bediening willen ftaan , die zoo wei lig aanzien en voordeel aanbrengt?

Wie zal de beledingen willen verdraagcn van een hoogmoedigen eigenwy-

zen Staats-Dienaar, of zelfs van zyn fmeerigen Deurwachter, naa zyn lee-

ven gewaagt, en de ongemakken der Zee uitgeftaan te hebben, als hy
daar buiten beftaan kan. Menfchen van een' flechten en flaafachtigen

aart zyn fleeds bequaamfb bevonden om de hoogmoed van zommige Men-
fchen te flreelen; en men heeft gezegd zoo dikwyl dat het nu in 't algemeen

geloofd wordt, dat Lieden van fatfoen niet bequaamzyn tot den Zee-Dienfl.

En waarom? Ontbreekt het hun aan moed, befchuldig eene van hun
daar mede, en als hy dat verdraagt, haal zynen Naam dan door op de

Lyfl der genen die verdienen gebruikt te worden in den Dienfl; ter Zee.

Hebben zy geene bequaamheid om het groote geheim van 't regeeren van

een Schip te verflaan , 't welk de ruwfte en domfte Knaap in 't algemeen

zoo wel kan leeren als het fynfte vernuft? Heeft men niet bevonden dat

hunne opvoeding aan de Wal een fchooner gedaante aan 't ruwe leeven

op Zee heeft gcgeeven , en dat zy de moeyelykheden en 't ongemak zoo

wel kunnen verdraagen als of zy van hun leeven nooit op een veeren Bed
geflaapen hadden.

Men waane niet dat ik dat alles ten voordeele der Edellieden gezegd

bebbe, als of ik te kennen wilde geeven dat hunne geboorte hun de nodi-

ge verdienfte kan geeven in 't geval daar wy van fpreeken : in tegendeel,

zoo een Edelman de hoedanigheden niet heeft die tot zyne geboorte be-

hooren, als dapperheid, eere, edelmoedigheid, eerzucht en bequaamheid,

zou ik hem raaden gebruik van zyne Eertitels aan de Wal te maaken ; en

zoo iemant, zonder met Wapens van Voorouderen te kunnen pronken,

die hoedanigheden bezit, is hy de Edelman dien ik gaerne in den Zee-

Dienft gebruikt zoude zien.

De Ridder fVoiiter Rak'igh, Prins Henrik met zynen raad dienende aan-

gaande de Perfoonen die hy bequaarafl oordeelde om tot Kapiteins van

Oorlogfchepen gemaakt te worden , lloeg hem de Officieren van 's Konings

Huis voor; want, zei hy, het bevel over des Prinfen Schip is tot nu toe

gehouden geweefl: voor een poll: die een Pair van 't Ryk voege. Hy meende

dat het raadfaam voor den Koning was die Officieren over dé Vloot te ver-

fpreiden.
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fpreiden, om daar kennis en ondervinding te kr'ygen , en dus bequaam
gemaakt te worden om het bewind over zyne Schepen te voeren: door
welk middel hy 't voordeel zoude hebben van Lieden van middelen en ge-

boorte op zyne Vloot te hebben, en geene Menfchen van geringen flaat;

en d-it de Koning, door dien zy zich dikwyl by zyn' PeiToon moeten be-

vinden, eene volmaakte kennis zoude krygen vaii alle Zee-Zaaken, en
van den Staat zyner Vloot, en niet onbewuil zoude blyven van eenige

feilen en misflagen die 'er begaan kunnen worden, noch van ongelukken
die 'er zouden kunnen gebeuren : in plaatfe dat zoo 't bevel over zyne
Schepen gegeeven werd aan gemeen Volk, die, om de geringheid van
hunnen rang, geen toegang tot des Konings tegenwoordigheid konden
krygen , hy nooit ter dege onderrecht zoude worden van den Staat zyner

Zee-Zaaken, maar dat zy hem uit quaadaardidheid, haat of onweeten-
heid altoos averechts vertoond zouden worden. Zoo het nu gebruikelyk

was Lieden van fatfoen en middelen door eenig aangenaam lokaas tot den
Dienll te trekken, en hunnen dienfl te loonen met waardigheden of an-

derfints, zou 'er zoo veel niet te klaagen vallen over ongetrouwheid en laf-

hartigheid. Naaryver zou den Adel noopen om in den dienfl voor uit te

lichten; in plaatfe dat gemeen Volk met het verkrygen en bekleeden van
hunnen poft niets anders beoogen dan Brood voor hun en hunne Huisge-
zinnen te winnen, en, zoo draa zy kunen , een ftuivertje tegen den ouden
dag op te leggen. Lieden van fatfoen en middelen kunnen zich ligter

aanzienlyk en bemind maaken by de genen die ond^r hun bevel flaan,

om dat zy goedaardig en infchikkende zyn. Als minderen veel ontfag

verfchuldigd zyn, en men niet te veel van hun eifcht , wordt hunne ge-

negenheid draa verkreegen; en wat uitwerkfels mildadigheid en toegee-

vendheid in Legers gehad hebben, is bekend; de Hiflorie is 'er vol van;
In plaatfe dat Officiers , die niets hebben te geeven, en die, om in hunne
behoeftigheid te voorzien , toevlucht moeten neemen tot onrechtvaardige

middelen, verdrukkinge en knevelarye, nootwendig de liefde der genen
die onder hen flaan moeten verliezen. Daar en boven is het eene gemee-
ne zaak dat geringe Lieden, als zy tot een hoogen rang komen, wreed
worden. Dewyl zy weeten wat zy geweefl zyn , meenen zy dat zy hun Karak-
ter niet kunnen doen gelden by de genen die voorheen hunne gemeenzaame
Vrienden waren , 't en zy door hoogmoed en de uiterfle geflrengheid.

Als zy zoo niet zyn, zyn zy doorgaans te gemeenfaam; en dan brengt
hunne gemeenzaamheid haar gewoonlyk uitwerkfel voort, verachting.

Dus wordt de Krygstucht flap, waar van het einde is onhandigheid en be-

derf in alle Krygszaaken.

Men zal milTcnien tegenwerpen , dat het Parlement en Cromwel Lieden
gebruikten van de laagfte geboorte, en dat echter nooit Mogendheden
beter gediend werden. De yver vermag alles : zy werden aangedreeven
en genoopt door hunne, zaak ; en maakten zich dwaaslyk wys dat zy Gods
zaak voorilonden als zy Cromweh zaak verdedigden. Deeze inbeelding

X X X X X 2 was
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was genoeg om hun een' onverwinnelyken moed te geeven. Zy zochten

niet anders dan zich van dien vermeinden pligc te quyten, en als zy dit

gedaan hadden waren zy geruft, en bekreunden zich hunner betalinge en
bevorderinge weinig. En als wy Kapiteins kunnen vinden die zulke grond-

regels hebben, kan 't weinig fcheelcii of'zy van hooge of geringe geboor-

te zyn. Zy waaren Leeraars', zoo wel als Bevelhebbers ; de deugd werd
in de Vloot zoo veel bevorderd als in de Stad , en de ondeugd werd 'er

niet minder geftrafc; in plaatfe dat een Officier nu een flecht gevoelen van
zich zelven heeft, als hy niet kan vloeken met zoo goeden zwier als een

an Ier; een hedendaags Zee -Kapitein zouden zy toen geworpen hebben

in 't Element op 't welk Donderen , Blixemen , en noch erger vloeken, nu

zoo zeer in de mode zyn.

De algemeene klagte over het gebrek van geleerdheid , Godsvrucht en

goede zeden der Zee -Predikanten, zou 't een wonder doen fchynen dat

dit quaad zonder vérbetering werdt gelaaten , indien men niet wel verze-

kerd was dat deeze verbetering niet algemeenlyk begeerd wordt. Niet

dat deeze algemeene klagte geene uitzondering heeft, en dat 'er menig
eerwaardig

,
geleerd en Godsvruchtig Predikant op de Vloot geweeft is

;

en ik wenfche dat hun getal daar moge aangroeyen , tot dat 'er geene re-

den van klaagen meer zy. Een Godvruchtig Kapitein zou een koddig flag

van een' Officier op onze Vloot, en al zoo groot een Zotikap zyn als de Ka-

pelaan, gelyk een Heer zich uitdrukte, die zeer wel wift wat hy zei.. Zoo
lang zulke flechte gevoelens de overhand hebben, moeten wy al den voor-

fpoed, dien onze Wapenen hebben, toefchryven aan 't geval en niet aan

die deugd , welke door des Hemels Zegen bekroond word met waare glorie

en beflendig geluk.

Devvyl deeze ongebondenheid algemeen is, is de eene rang van Men-
fchen daar niet meer van te verfchoonen dan de andere : evenwel is 'c

waarfchynlyk dat een Man die fatfoenlyk en deugdfaam opgevoed is , het

befte voorbeeld zal geeven , en zich der ondeugden en onbefchoftheden

van jan-rap zal fchaamen; ten minften is 't fchynbaarder dat hy zich beter

zal gedraagen dan iemant die van ruigt van Volk voortgekomen, en daar

mede opgetogen is. By die Natiën welke voorheen magtig ter Zee ge-

weeft zyn , was 't eene gewoonte Lieden van fatfoen te gebruiken tot

den dienft ter Zee, zoo wel als tot dien te Lande. De Romeinen hielden

't voor den plicht van hunne Burgemeefters (een titel die by hun grooter

was dan die van Koning) hunne Viooten in Perfoon te gebieden; en als de

Burgemeefters verkoren waren , kreeg de een de Vloot en de andere het

Heir te Commandeeren. Toen zy zich op de Zee-Zaaken begonden te

legden, verkoozen zy twee Officiers welke zy Duumviri noemden , die de-

zelfde waren als heden onze CommiflarifTen van de Vloot zyn ; en zelfs

hadden zy altemet het bewind op Zee; doch dit had alleen plaats voor dat

de Rotneinen eige Viooten in Zee hadden. Toen hunne Scheepsmagt meer
aannam en aanraerkelyker begon te worden , namen de Burgemeefters 'er

hec
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het Commando van op zich zelfs, en men vindc in die tyden de Dmmviri
zdden genoemd in hunne Hifloire, en maaralleen om Schepen uic te rullen

en te doen kalfatercn en verftellen , en dezelve tot eenen Zee-Slag te voorzien

van bequaame Handwerkslieden, Kiemen,Voorraad ,Wapens en Gereedfchap

in die [3 den in gevechten ter Zee gebruikelyk ; en deeze bediening was van
zulken aangelegenheid dac de Burgemeeflers die dikwyl zelfs waarnamen.
Dt: eerfte Burgemeeflers daar wy van leezen , en die de Vloot aanvoer-

den tegen de Karthaireniënfers
,
goede en bedreeve Zeelieden, waren C«.

Comclkis , en C. Diiillius. Maar zy waren niet in eeOfSchip als gecombi-
neerde Admiraals. Cn. Cornelius liet zich overrompeleu ; maar C. DuÜlm
behaalde eene overwinning en triumf.

Monfitus verhaalt, dac het bevel over de Romeinfche Vlooten fomtyds
gcgeeven werd aan Burgemeefters , fomwyi aan Onder -Burgemeeflers

(•fro Conjules), by wylen aan Piceiores en akemet aan Pro Pratores; welke
Atipien van 't hooglle aanzien waren in de Romeinfche Republyk : maar
pLTitpjus werd aangefteld tot Admiraal om de Zeerovers te vernielen, die

zien mceftjr van de Middelandfche Zee gemaakt hadden. Pompejus had
niet alleen het bewind over de Vloot, maar over de gantfche Zee en 50
Mylen of ruim i.6 uuren opwaart in het Land, voor drie Jaaren lang.

Hy had onder zich 24 Raaden van Romen, Luitenants - Generaal of Vice-

Admiraals , die alle Burgemeeflers, Proetores of Veldoverflen geweefl

waren; 't welk bewyft dat de Romeinfche Staat en Regecring andere ge-

dachten hadden van den Z-e-Dienfl dan wy hebben. De FenetiaaneUf

onze Tydgenooten , komen met de oude Romeinen zoo ved overeen als zy
met ons verfcheelen v want wat zy te Lande ook doen, het bevel over

hunne Legers aan Vreendelingen geevende en niet toelaatende dat ie-

manc van hunnen Adel Soldaat worde ;.geeven zy 't Gebied over hunne Vloo-
ten aan geene anderen dan hunne Edellieden van den eerfle Orden ; en iemant
dat bewind gehad hebbende, wordt 'er door berechtigd tot de hoogfle be=

vorderinge in de Republyk van Fenetie, zelfs tot de waardigheid van Doget

of hel Kleed van een' Procurator van St. Marcus, daar door den raeeflen

Venetiaanfchen Adel meer naa geflaan wordt , dan naa dat vzxiDoge. Zullen

dan wy, Engefchen, wier Heerfchappy ter Zee van veel grooter uitge-

Urektheid is dan die der Romeinen, en in vergelyking van welke de Feue-

tiaanfche yldriatifche Zee maar een Vyvertje is , onze Zee-Zaaken gering

genoeg achten om te meenen dat ieder een , fchoon van een onbekenden
jiaam en afkomft, goed genoeg is om onze Schepen en Efquaders te com-
mandeeren? Waarom zou onze Adel het beneden zich achcen op onze
Vlooten te dienen ? Is 'er iemant onder hen grooter dan Pompejus de
Groote? En kunnen de Burgemeeflers, de Prastores en Pro - Prastores

niet tegen onze Titels op, en verdienen zy zoo veel ontfag niet dan on-

ze Edellieden van hunne minderen eifchen. Als de beloningen en waar-

digheden recht uitgedeeld worden, zal elk zich van een edelen en werk-

faamen geefl bezield voelen , die aan England zal wedergeeven de Heer-

Xxxxx 3
• fchappy
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fchappy die hec zoo lang als een recht bezeten heeft, maar nu dagelyks

inbreuk lydc van onze geringd-; Nabuuren : want zelfs de Deenen en de

Zweeden beginnen ons in de Britfche Zee die hulde te weigeren, welke aan

de Britfcht Monarchy zoo veele Eeuwen onbetwiftelyk heeft behoord.

Daar is veel gemurmureerd over het beftier der Zee-Zaaken in den

tegenwoordigen Oorlog; maar zoo lang tot men de byzonderheden deezer

algemeene befchulJiginge aanwyze, en hen, die het aangaat, tot becer

beftier en behindelinge brenge, moet men denken dat zy wel doen; en

dat de genen die anders praacen zich bemoeyen met iets dat hen niet raakt,

en met dingen daar zy geene kennis van hebben.

D E
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LAAT ons, eer wy van onze Z^e-Zaaken handelen, den oorfprongk

der Zeevaart eens inzien j en wy kunnen geen becer Leidsman daar

in volgen dan Dr. Godolphin.

Zoo draa de Waereld gefchapen was, had de Menfch
,

^ure DivinOf

Heerfchappy over de VifTchen der Zee, welke hy niet wel kon oefFenen

zonder Scheepsbouw, en eenige kennis van de Kunfl: der Zeevaart. Ruim-
4000 Jaaren is 't na geleden federt dat Noach, tot'ius Ürbis Thalajjiarchus

^

of Hoog - Admiraal van de geheele Waereld , met zyn Schip geheeten de
Arke of Gopber, gelaaden met de Carga des geheelen Aardbodems, naa
eene Reize van zes Maanden, behouden aanquam op Ararat, de Haven
zyner loffinge in Armeniën, 't welk door zyne Afkomelingen weder bevolkt
werd. Of zyne Zoonen Sein, Cham en Japhet de Heerfchappy van Afiay
Europa en Afrika verkreegen door Zee- Togten, is een gefchil van te ou-

den datum om beflifl te kunnen worden met eenige zekerheid : en de over-

winningen van Jupitcr, Koningvan Kreta, op de Zeerovers, en de overwin-
ningen van zynen Zoon Minos op de Atheniënfers hebben geen meer zeker-

heid in de Hiflorie. Gewifler is 't dat Tbefeus gezegd wordt Taurus , Minos
Admiraal, overwonnen te hebben ; en ócii Dedalus, een Kretenfer , om de
tyranny van dien Koning te ontvlieden van Kreta vluchte naar Siciliën.

Wel is waar dat de Fabel Dedalus zynes Konings wreedheid doet ontvliegen

m.et Vleugels , maar de Uitleggers der Fabelen verklaaren die Vleugels als

Zeilen van zyn Schip. Zommige zyn van gedachte, dat de vorige Eeu-
wen van deeze Kunft der Zeevaart onbewuft waren ; want dat zy non plus

ultra op Herkuks Pilaaren gegraveerd hadden.

De Volken , aan den Pontus woonende, twyffelden of 'er wel eene andere
Zee was dan de hunne , en Fontus werd een woord dat voor de Zee in 'c

algemeen gebruikt werd. Prometheus, matigde zfch, volgens deTreurfpel
Dichter Mfchylus, alle de eere aan van de uitvinding deezer Kunfl der

Zeevaart. Alle deeze dingen zyn twyiFelachtig; op Fabels en Overleverin-

gen rullende. 't Is
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't Is zeker dat het eerde Volk dat eenige figuur op Zee maakte, en eeni-

ge aanmerkelyke Zee-Heerfchappy had , de Rhodiërs waren ; van welke en

van hunne Zee-Rechten genoeg gezegd is in het voorgaande werk; mits-

gaders van de andere Staaten , die naa hen de Heerfchappy ter Zee ge-

had hebben. Zommige Schryvers willen dat de Pheniciers de Zee bevaa-

ren hebben \oor de Rhodiërs , en dit is waarfchynlyk; maar het blykt niet

dat hunne Souvereineteit der Zee zoo wel gevefligd was, dat zy de Zee-

vaart Rechten en Wetten konden voorfchryven zoo vroeg als de Rhodiërs;

fchoon men goede reden heeft om te gelooven , dat zy al zoo vroeg in Zee-

Zaaken bedreeven waren ; by zommige Schryvers gehouden wordende
voor de uitvinders der Zeevaart, mitsgaders van de Reken- en Sterre-

kunfl:.

Prima ratem ventis credore doSta Tyrus.

Zegt Tibullus. Zy waren de eerfle die de Noord-Sterre waarnamen

;

en zy leerden den Grieken het gene zy van de Zeevaart wiften , toen eene

Volkplanting van hun zich , onder Cadmiis in Grieken nederzette. De
Pheniciers voerden Ii^ uit Griekenland naar Egypten over, en waren de

eerfte die de beide Poolen ontdekten. Door Pheniciën werd gemeenlyk

verflaan de i'yn/d'c Zee-kunfl, welke de Hebreërs Kanaan noemen en de

Inwoonders Kananiten. Dionyfnis verhaalt, dac zy de eerfle Zeelieden,

Kooplieden en Stcrrekundigen waren , en dat Tyrus de Hoofd- Zeeflad was

van die handeldryvende deelen der Waereld. Wy leezen van haare Weel-

de en Koophandel in de H. Schrift waar in zy als Handeldryvende en

Koopmanfchap doende voorkomt. Van de koftelykheid haarer Schepen

vindt men in de zelfde H. Bladen gewaagt. Haare gemeene Zeelieden

waren de Sidüuiërs en de Inwoonders van yJrvad , haare Breeuwers de In-

woonders van Gebal, en haare Stuurlieden de wyze Mannen van 2'yrus.

Wy hebben gezien welke andere volken den Koophandel aanmoedigden

en magtig op Zee Werden. Erythrus, Koning van Egypte, was, gelyk

men ons verhaalt, de eerfle die Schepen bragt m de Roode Zee, van daar

geheeten de Erythreefche Zee. De Karthagmiënjers eene Volkplanting

der Pheniciers zynde, is 't geen wonder dat zy zich zoo flerk op de Zee-

vaart leiden; en hunne magt ontzaglyk te Lande wordende, waren zy

dra in ftaat om dezelve over de geheele Middelandfche Zee uit te breiden.

Zy deeden veele ontdekkingen ter Zee onder Hanno, Jmilkar en andere

vermaarde Krygshoofden hunner Republyk : Zelfs was de groote Hannibal

Hoog-Admiraal van Karthago, in de ijS'^e Olympiade.

In de voorgaande bladen is gemeld , dat verfcheide Steden aan die Zee
gelegen, naa 't verval der Romeinen, zich de magt aangematigd hadden

van Wetten in Zee- Zaaken voor te fchryven, naar maate dat zy in ver-

mogen en rykdom aannaamen. Defgelyks is 'er melding gemaakt van

den eifch der Noordfche Deelen van de Waereld op de Heerfchappy der

Zee, die nooit te handhaaven is zonder eene groote Zeevaart; en inzon-

derheid
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derheid van den eifch van Groot-Brittanje op de Heeifchappy de naauwe
Zee , en een aanmerkelyk gedeelte van den Oceaan. Weshalven behoeve
ik hier daar niet meer van te zeggen , 't en zy alleen dat het tot eere en
glorie van Englami ftrekt dat de Oleronfche Zee-Rechten nu zvn, en fee-

dert 550 jaaren geweefl zyn het wettige Richtfnoer van alle Zee-tucht in

de Chrifleii Waereld ; inzonderheid in de Middelandfcbe Zee: Want fchoon
de Fyanfchen, het zich meeft aanmeetende Volk van de Waereld , ydelyk
flaan naar de eere van die Rechten en Wetten gegeeven te hebben, om dat

zy gemaakt zyn te Okron, nu aan /^/««^r}'^ behoorende ; 't is echter zee-

ker, dat de Koningin Eleonoor , Moeder van Rkhard den I'le
, bevel gaf

om dezelve op te Hellen, en dat die Koning dezelve op dat Eiland, op
zyne wederkomft, uit het H. Land, in 't vyfde jaar zyner Regeeringe,
deed afkondigen. Wy zullen hier niet onderzoeken of de Engeïfchen een
rechtvaardigen eifch op de Souvereineteit «ierSrffyt/;^ Zeen hebben: liever

willen wy iets zeggen van den ouden en hedendaagfchen ftaat der Zee-

zaaken in verfcheide deelen van Europa, inzonderheid in ons eigen Eiland

Groot- Briltanje.

Men houdt de Korinthiërs voor de eerde die Schepen op Zee in eene
Vlootsgewyze orden fchikten en fchaarden. De Atbeniënfers hadden twee
voornaame Magiftraaten voor hunne Zee-zaaken; het Ampt van den
eenen was zulk een getal Schepen toe dit of dat voorneemen te bezorgen;
elke Kapitein laO: hebbende om in de uitruftinge van zyn eigen Schip te

voorzien: deeze Kapiteins noemden zy Trierarchii. De andere had de
magt van hen in Zee te doen loopen , en hun te beveelen om weder t'huis

te komen, naar zyn welgevallen. Hy beval den Ksquaders, zich op zulke

of zulke poften te plaatfen , en zich naar die of die zamelplaats te begee-

ven, en hy dankte hen af als 't hem goed docht. Deeze was die Thalaf-

Jiarchus , of Admiraal der Atbeniënfers , daar wy van leezen in de Hiflorie.

Somtyds hadden zy meer dan eenen Admiraal te gelvk, als Nicias en De-
mojlhenes; op andere tyden flechts eenen

,
gelyk /Jlcibiades , Pericles, Cimon

en andere. Alexander de Groote, en zyne opvolgers in zyne verfcheide

Koningkryken, hadden fomwyl Grieken tot hunne Admiraalen, en fom-
tyds Lieden van anderen Landaart; zoodanig waren Ncarchus, OneficrateSy

Beton, Diognot, en andere. Gtlyk ook Fatroclus, onder Nicanor en SeleU'

ciis van de Syrifcbe Monarchy. Maar zeer gedenkwaardig is de laft, door
Ptohmeus Philadelphus gegeeven aan Dicearchiis zynen Admiraal , als of hy
eene nette maat had moeten neemen van den omtrek der geheele Waereld
door eene Linie van Navigatie.

Onder de Pheniciën muntede de Tyriërs en Sidoniërs in alle Zee-zaaken
uit, gelyk a'rede te kennen gegeeven is in meer dan eene plaats deezes
Werks. Deeze bragten niet alleen verfcheide toen onbekende Waaren en
Koopmanfchappen aan, en voerden ze over van de eene naarde andere
Haven; maar zy deeden ook verfcheide ontdekkingen, en zonden nieuwe
Volkplantingen' te Utica, Hippone en Lepte in /Jfrika, te Theben in Grieken'

land, en te Kadix en Karthagena in Spanje. De Karthaginiënfifche Hanno
Y y y y y ont-
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ontdekte, op bevel van den Raad, de uiterfte kufl van Jfrika, zelfs tot

eenen graad van d^-n Kvenaar; en Hamikar een groot gedeelte van Europa

^

toen den Katthaginiënfers onbekend.

Onder den Romeinjchen Staat, toen Pompejus Kryg voerde met Ce/ar , wa-

ren 'er fchier zoo veele Admiraals als Volken en Natiën , aan de eene of

de andere zyde. M. Bibulus , die Burgemeefler geweefl was met Ce/ar
^

en nu een zyner grootfte Vyanden, was Hoog-Admiraal van Egypten, Jjia,

Rhodes, Syrië, Achaie , en andere Landen. Maar toen Augujtiis Meeller

des Roomjchen Ryks geworden was , en de Regeering eene beftcndige

form had gekreegt;n, werd de Admiraliteit ook geregeleerd, welke even-

wel niet lang daar naa in tweën gefplitll werd: want daar was eene Admi-

raliteit te Mifme en de bygekge Havens , voor liet Zuiden: eene andere

te Raveme , voor het Ooften; welke twee zy onderfcheidshalven deHoo-
ge en Laage Zeè'n noemden ,«|Uc van welke, onder 't bewind van zyn

eigen Admiraal was, dien zy PrafeUus ClaJJls noemden en de Kapiteins

hunner Schepen waren bekend , ondt;r den naam van Navarchi. Oudtyds

was in 't Roomfche Ryk eene Maatfchappy van Eigenaars en iVIeefters van

Schepen, gelyk ook van Kooplieden en Avonturiers ter Zee op het Ei-

land en in de Stad Rhodes ; van wier Zee-Rechten genoeg gezegd is. De
Hiftorie is vol van hunne Overwinningen ter Zee, en van hunnen roem
over hunne kennis en bedreevenheid in 't fluk v^an Zeevaart.. Maar dit

vermaarde Eiland ten langen laaften van den roem van een r;^ ken Hande-

laar vervallen zynde tot de laagte van een bedurven Koopman , door de

verfcheide invallen der Turken en andere Volken , en voornamelyk de

eerde, kort voor de Regeering, van Karel dt^n Grooten , verdween de

dapperheid en flrydbaarhcidder Rbodische Vlooien, naa dat zy op dit Ei-

land langer in kracht en bloei geweell waren dan ergens elders. Men
heeft aangetoond dat de eere der Zeevaart de Middelandfche Zee verliet,

en in de Ooftzce verrees , daar zy zich te W'nbui vertoonde als een Ko-
meet, en de Duitfchers waren de fterkfte van alle Volkeren op Zee, tot

dat de ontdekking der Nieuwe Waerdd de EngeJfchen en Hollanders noop-

te om hnnnen Handel ter Zee uit re breiden; en deeze beide Natiën maak-

ten binnen 't beloop van loo jaar^n es-^ne Zee-Magt, die alle luiflerryke

verhaalen van de Zee-Magt der Romeinen en der Karthaginiënfers gering

en vcrachtelyk gemaakt had: want als zy nu vereenigd zyn, waar is een

Esquader of Schip in de Waereld, van de Ooftzce, jaa van de Straat van

fVeigats af tot zan die van Alalabaar , vanden eenen Pool tot den ande-

ren, dat zich opeen vaften poft durft houden om eene Heerfchappy ler

Zee te bevveeren. 't Gene de Franfchen doen , is op zyn Zeerovers, hun-

Be hooggeroemde Koningklyke Vlooten liggen in de Havens te rotten
,

en hunne Zee-Kapiteinen behaalen alle hunne voordeelen fteelsgewyze;

20Ó dat zy ter Zee aangemerkt ftaan te worden , als eene bende Rovers

en Banditen , onder welke de een mogclyk ftouter en gelukkiger is dan de

andere. De eifchen der andere Natiën van Europa, betekenen nietmetal;

«n zoo eene van haar daar eenige Heerfchappy heeft is het ter bede of by
ver-
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vergunning; eer geleeden dan toegeflg,aD wordende; en zy kunnen de-

zelve becer verdedigen met woorden en gcfcnrif^en dan mee wapenen.
Zoo dikwyl melding gemaakc hebbende van'c woord Admiraal, zal 't niet

ondienftigzyn aan te merken van waar het komt, en hoe 'tin deeze deelen

van de Waereld in gebruik is geraakt, en inzonderheid in England. Zyne
afleiding van het Griekfcbe woord Halmuros , Zout , en woorden van dierge-

lyke betekening van de Zoutigheid des Elements daar hy 't bewind over
voert, en daar hy zyn rechtsgebied heefc, is met groote reden verworpen
door den Ridder Hendrik Spslman en anderen, liet woord Adviiral in 'c

Franfchy betekenende een Hoog Officier of Magiftraat ter Zee, zal geen
beter fl>;ek houden: want dit ampt, wiens naam in klank niet veel ver-

fcheelt met dien van Admiraal , is bekend geweeft oudtyds , toen 'er noch
zulke Officieren of Magiftraaten in Frankryk \n&i ^zï^n. Eenige meenen
dat het woord Admiraal komt van het Saxffch, Aen mere aal, dat is overal

Zee; doch deeze meening heeft geen anderen grond dan de overeenkomfl
van klank : want fchoon andere Natiën ons de eere doen van te bekennen
dat hun Admiraal komt van het Saxifth Hadmiraal , betekenende Zee-Voogd,
PrcefeSlus Maris; en fchoon de Saxen magtig waren ter Zee, honderd jaaren

naa Kmftantyns tyd , waren zy evenwel verre van zoo vermogende ter

Zee te zyn, dat het Keizerryk eenen naam van hun zoude oncleenen,

om 'er de Opperbevelhebbers dsr Romeinfche Vloot mede te benoemen. An-
dere (lellen dat het woord komt van de Sarazynfche Admirantes , dat is

Krygs-Overften , die te Lande en ter Zee flreeden. Maar de Sarazy-

nen zulke Amptenaars niet gebruikt hebbende voor de zoogenaamde
Heilige Oorlogen

,
gaan andere den oorfprong van dit woord verder zoe-

ken dan de Kruisvaarten , en haaien dien liever van 't Griekfch dan van
't Arabïfch, en miffchien met meer reden. Maar de richtigfte van alle

naamrecdenen deezes woords is , volgens het oordeel der Geleerden , is

die welke het afleidt beide van het Griekfch en het Arabifch. Want Amir
betekent in deeze laatfl;e taal Forfi , Owrfie en Halios zegt in 't Griekfch zoo
veel als Marinm; en 't is, gelyk Spelman aanmerkt, in 't Ooflerfche Ryk
gemeen woorden te hebben die uit twee taaien famengefleld zyn. Dr. Go-

dolphin zegt dat men in Homerus vindt Halios voor Voogd of Overfl:e der

Zee, en zelfs voor Neptunus. Van dat faniengcfl:elde woord Amiralius komt,
volgens de meening van den voorgemelden Do6lor, ons Admiraal, en alle

woorden van den zelfden of diergelyken klank in alle hedendaagfche taaien,
' voor het zelfde Ampt. In 't Ooflerfch Keizerryk werd de Admiraal Drun-

garius geheeten
,
gelyk Drungarius Navigiorum ConftantimpoU , Drungarius Claf-

fis , enz. Deeze Drungarius ftond onder hunnen Groot-Hertog , en werd ook
Ameralius genoemd , 't welke een naam was die in 't Oofl:en gemeenly k werd ge-

geeven aan Overflen of Krygsvoogden te Land. Dus werd de Tyranvan BU'

bylon ook Admiralius geheeten ; en Hmtington van 't Beleg van Antiochiën fpree-

kende, zegt, dat 'er tw3.d.\ïAmiraUi Paganorum fneuvelden voor die Stad. En ^^^^ ^f
raen vind in myn voorgemelden Schryver veele voorbeelden, die bewyzen Tle Jdmi-

dac in 't Ooilen de Jdmiralü oïAmeralH fomtyds Officieren te Lande waren zoo m' J"""*

Y y y y y 2 wel f"^* *7-
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wel als ter Zee. De Chriftenen hebben echter deezen naam gegeeven alleen

aan Bevelhebbers ter Zee. Daar waren vier Admiraals oïAmhm \n liet Oofter-

fche Ryk, toen de Turken, en de Sarazynen voor hen, hunne heerfchap-

py begonnen uit te breiden over de Chriftenen in Afrika en Europa. Zy
werden ook Admirantes geheeten ; en 't is waarfchynlyk dat het Spaanfche

woord Amirante van de Sarazynen herkomftig is, óc d daar uit gelaaten

zynde, en vooreenige eeuwen zyn de Sarazynen meefter van een groot ge-

deelte van Spanje geweeft. De een van de vier Admiraals had het Zee-

Bewind van Egypten en Afrika: de twee andere hadden de Spaanfche Kutt.

onder hen verdeeld, en de vierde had Palejlina en de Syrifche Kuft. 't Is

riet zeker of die vier Admiraliteiten opgerecht werden voor den tyd van
Karel Aan Grooten of daarnaa, en dit te onderzoeken doet niet veel tot

ons tegenwoordig oogmerk. Rullandus of Rolandus was, zegt. men, de

eerfte Admiraal der Franken , dat is te zeggen van 'c Ryk van Karel den

Grooten. In dien tyd, en daar naa, waren de Engelfchcn en de Dcenen fterk

ter Zee: wy leezen van eene Vloot van 3000 Schepen ter verdediginge

van England in Edgars tyd; en fchoon wy ons wel willen gedraagen aan 'c

gevoelen der genen diemeenen dat het alle maar kleine Vaartuigen waren,

toont hun getal evenwel, laat zy zoo klein geweeft zyn als zy willen,

dat de Zeevaart en Scheepsmagt van England voor meer dan 1000 Jaaren

aanmerkelyk geweeft zyn. Elders is aangemerkt, dat de Engefchcn hunnen
Hoog-Admiraal gehad hebben lang voor dat de Koningen van Frankryk

'er eenen dochten aan te ftellen; 't welk gefchiedde onder de Kegeeringe

van Lodeivyk den VI I'^'-'" : van wiens tyd af, tot aan dien van Philips den
IVdtn niet meer dan eén Admiraal in l^rankryk is gevveeft. Daar naa waren

'er twee, en naderhand meer dan twee te gelyk; elk van hun zyne juris-

diiSlie hebbende over eenige van de Kuften der verfcheide Provinciën des

Ryks. Deeze Ainiral volgt in waardigheid den Connétable van l^rankryk.

Oudtyds was 'er een Admiraal voor Guienne een ander voor Brctagne , en

een ander was Generalis in francie: maar in laater tyden zyn de drie tot

één gebragt, die zyn Gerecht houdt aan de Marmeren Tafel in Palatio Pa-

rifïenji. Maar wat 'er ook gezegd worde van den voorgemelden Rolandiis

,

Ènguerrante de Caufy was in den tyd van Philips den lilden
^ of Ainericus

van Narbonne ten tyde van Koning Jan, de eerfte Admiraal van Vrank-

ryk , naa dat het Ryk van de Karlovingifche Linie overgegaan was in de

Duitfcke: in plaatfe dat het zeker is , dat wy eenen Lord Hoog-Admiraal

van England gehzd hebben voor d<Lt Americus , of Ènguerrante , in de His-

torie voorkomen ; en om deeze reden is 't waarfchynlyker dat wy ons

woord Admiraal ontleend hebben van de Spanjaarden , daij van 't Franfche

Amiral ; wy dit Ampt gehad hebbende voor hen.

Spehnan meent, dan fWillem de Leiburne de eerfte in England geweeft is

die den titel van Admiraal gevoerd heeft in de Regeering van Eduard den
I'ten^ in den Jaare i2S(5. Kort daar naa werd dat Ampt in driëii gefphtft,

wanneer de gemelde ïVillem de Leiburne Admiraal werd van Portsmouth of

de Zuid-Vloot, en Jan de Bofe Curts van larmouth en de Noord -Vloot;
een
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een ander werd gefield over het Weflen en de Icrfcke Kuflen. Daar naa
bleef deeze aanftellingeen langen tydin weezen voor twee Admiraals; een
voor de Noord-Pofl , welke begon aan den mond van den Theems, zich

van daar Noordwaart uitflrekte, Tatmoutb en de geheele Oofh-Kufl inllui-

tende; de ander voor de Weft-Pofh, die desgelyk aanving aan den Mond
van den Theems en zich Weflwaart uitürekte, Portsmouth en het gantfche

Zuiden en Weden van Englatid influitende. Somtyds werd een Prins van
den bloede, of groot Heer, ^<ir«//7ï//?/j zi';?^//^ genoemd; en de eerlte die

deeze eere had , was Rkhard, jonger Zoon van den Graave van ^rimdel

enSurrey, in het tiende jaar van de Regeeringe van Rkhard den JIden.

Schoon Spelman fVillem de Leiburne voor den oiidflen Admiraal van Eng-
land houdt, is 't evenwel zeker, dat Matthys Paris melding maakt van
eenen Balac, die AdmiraUius AngUa was ten tyde van Hendrik den l^^^^

150 Jaaren voor Willem de Leiburne. Doch het is a! zoo zeker dat die benaming
niet beftendig plaats kreeg voorden tyd van Eduard den Ifte", want Richard

del^egaf zyne oPP^'^bevelhebbers ter Zee den titel van DuStores
, Jujli-

ciaiii C? Confiabiilarii totius Navigü; en Hcnrik de Il^e^ toen hy dat be-

wind gaf aan Thomas de Molcton , was 't als Capitaneus é? Cujlos Maris en
niet als AdmiraUius. Evenwel moet men bekennen dat men zulk eeji' Offi-

cier , onder andere naamen, in ons Eiland kan nagaan in de vroegfte ty-

den, zoo verre de Hiflorie zelf gaat, gelyk getoond is in de Verhande-
ling over de Zee-Hecrfchappy van de Kroon van Groot-Briitanje; waar in

ook genoeg gezegd is van de ftcrkte van de verfcheide Koningen en Ko-
ninginnen van England ter Zee, en van de wyze op welke zy die Souve-
reineLcit verdedigd hebben.

Vrankryk was niet in Haat om ons daar hinderlyk in te zyn, voor de Re-
geering van Koning Karel den 11^^", wanneer zy , tot onze vervv^onderin-

ge, in 1672 in Zee verfcheenen met eene ontzaglyke Zecmagt, die zy by
de onze voegden om de Hollanders te bevechten. Was het niet eene won-
derlyke zaak dat Karel (In U^e, die onze Hcerfchappy ter Zee zoo ligt had
kunnen beveiligen , en , door het vermogen der Franjehen op dat element

te fnuiken en te beteugelen, hunne verdrukkingen te Land voorkomen:
want zoo lang England meefter blyft van de Zee, zal het altoos in ftaatzyn

om het evenwigt van Europa te handhaven, en de ufurpatiën van heerfch-

zuchtige Vorften van buiten te voorkomen; is 't niet wonderJvk, zegge

ik , dat Karel de Il^e met goede oogen aanzag dat Lodezvyk de XlV^e zich

zoo geducht maakte ter Zee, en, tot verbazinge van gantfch Europa, in

Zee veiTcheen met eene Vloot, die 10 of 12 jaaren daar naa beftand was,

of meende te weezen , tegen de vereenigde Engelfche en Holland/che Zee-

m-d'i^tcn, fchoon hy voor ontrent feflig Jaaren in vermogen ter Zee niet te-

gen ééne HoUandfche Stad opkon. Dat Karel de Il^e zeer wel in ftaat was
om de Franjehen te beletten in hun voorneemen van de Engelfche Zeevaart

te bederven, en by gevolg de Natie tot Slaverny te brengen , blykt uit

eene lyll van zyne Vloot, zoo als zy ons naagelaaten is door den Heer Pe-

Yy.y yy 3 pys
.^
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py^^ [^ gene Verhandeling die hy in löpo. heefc uitgegeeven, waar in hy

\ltstaie'of
"^ fterkceende zvvaklieid 'der Engelfche Vloot vertoorn: van 1678. af tot aan

tbeRoyal de RevoI'Jtie toe , daar de Heer i)/Vf/;m de zyne aanvangt. De Heer Pe-

Navy, &e. pys was Geheimfchryver van den Hertog van Tork , Lord Hoog-Admiraal ;

en in den Jaare 1679, toen de Hi:r{.og van Tork bevel had gekreegen om
zich buiten 'sLands t- begeeven, werd hy in den Tour gezet: en men
kan niet verwachten dat de Heer Pcpys zelf gezegd zoude hebben om wel-

ke oorzaak; echter blykc uit zyne Aantekeningen niet dat hy 'erom billykj

redenen in gezet werd. üe Hertog van Yurk werd van zynAmpt van Hoog-
Admiraal ontzet, en CommifTariilren, of Lords van de Admiraliteit (om
een nieuwer woord te gebruiken ) in zyne plaats aangcfteld. Het Parle-

ment had de Zaaken der Admiraliteit zeer naaukeurig onderzocht, en die

'er 't bewind over hadden, waren zoo bemind niet, dat, zoo 'er eenige

misflagen van hun ontdekt waren, men zulks niet draa geweeten zoude

hebben. Men begeerde eenen Oorlog met rranhyk, en de Vlooten wer-

den flrydvaaidig gemaakt, gclyk de gemelde Aantekeningen ons verhaa-

len ; maar of het Hof weezendlyk voorhad aan de begeerte des Parlements

te voldoen, ten opzichte van eene Vredebreuk met ^r.jikryk, blykt 'er

niet uit. Evenwel zien wy uit den flaat der Vloot klaar genoeg, dat zy

zeer bequaam was om de Franfche Zeemagt te vernielen , zonder be-

hulp van de Hollanders, die zekerlyk niet in gebreke zouden gebleeven

zyn.

Kort Verjlag vmi de Floot in Augurtus, 1678.
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De reft reft van 'sKonings Schepen had bequaam gemaakt kunnen wor«

den om in Zee te gaan, en van Zee- Voorraad voorzien kunnen worden

voor 50000 Ponden. Men was ook bezig mtt den aanbouw van dertig

nieuwe Schepen; met zommige van welke men. al verre gevorderd was,

en de waarde van 60000 Ponden aan Voorraad lei ongerept in de

Magazynen. En 't is in dit Jaar dat de Heer Pepys de volmaaktheid

van de Zeemagt , onder de Regeering van Kavel den Uden, plaatfl, dien

hy hooglyk pryfl om zyne overgroote kennis in de Zce-Zaaken. De CommifTa-

riflen bleeven vyf Jaaren in hunne bediening van 't beftier der Zeemagt tot

groot nadeel van dezelve, gelyk de Aantekeningen zeggen; en toen her-

flelde Karel zynen Broeder in het Ampt van Lord Hoog- Admiraal , die

den Heer Pepys zyne bediening als Geheimfchryver der Admiraliteit we-

der deed bekleeden; en 't was hoog tyd:

Wantin den Jaare 1684.

Waren 'er maar vier- en -twintig Scffepen in Zee, niet een boven den.

vierden Rang , en daar waren maar 3070 Mannen op.
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Ponden, 't welk de opgegeeve waardeering der koften , en zelf die waar

voor men wift dat eenige werkelyk gebouwd waaren, 170000 Ponden te

boven ging. Schoon de Vloot in deezen droevigen toeftand was, had-

den de genen die 'er het beftier van toevertrouwd was, Jaarlyks 400000
Ponden getrokken om ze tot haaren behoeve te befteeden, zoo lang de

CommiffarilTen in Dienfl; geweeft waren.

Zodanig was de toeftmd van de Vloot toen Koning Karel quam te der-

ven ; en toen Koning Jacobus tot de Kroon quam , was men zoo verre van

verbeteringe daar in ce zien , dat, naa dac men 90000 Ponden had uicge-

geeven tot reparatie , de Officieren der Scheepsmagc daar dezelfde fomme
toe eifchten , daar zy zelfs 't werk op gefchac hadden , voor dat men 'er

noch eenen Penning toe befteed had. Daar was maar een Schip van den

vierden rang, en zoo veel niet als een van den vyfden in flaat om in Zee

te gaan , toen de Hertog van Monmouth Landde. De dertig Schepen lagen

fchier in den zelfden gevaarlyken flaat, zonder dat 'er eene hand aan ge-

flaagen was, fchoon men Geld toe dit gebruik had gefchooten. Overal

ontbrak Voorraad. Men eifchte twee maal zoo veel tyds om 42 Schepen

uic te ruften, dan men 's Jaars te voren geëifcht had om S5 Schepen uit

te ruften. Geen voorraad van de nodigfte Materiaalen was 'er opgedaan,

fchoon men Geld daar voor had gegeeven. Deeze en verfcheide andere voor-

beelden van wanbeftier , die de Heer Pepys bybrengc, had de Schceps-

magt gebragt tot zoo elendigen ftaat, dat zy, zonder eenig fpoedig hulp-

middel , onherftelbaar fcheen : waar op de Koning dien Heer verzocht

hem zyne gedachten over dit lluk op te geeven; 't welk hy deed in eencn

Brief te vinden in zyne Aantekeningen. Waar op de Koning de oude

CommilTariircn fufpendeerde, dezelve hun vol falaris laatende behouden,

en flelde vier nieuwe aan.

De Heer Anthoni Dean
De Heer Jan Bciri.

Mr. Hevoer.

Mr. St. Michcl.

De Heer Antboni Dean, een van zyne Majefteits voornaamfte Scheep^-

Timmerlieden , deed zyn beft om buiten de nieuwe Commiflie te blyven
;

maar de Koning wilde hem niet verfchoonen; waar op de Heer Pepys der»

Koningeene lyftvan de befte Scheeps-Timmerlieden aanbood om 'er eenen

uit te kiezen in de plaatfe van den Heer /Inthoni Dean.

De Koning gebruikte elf Scheeps-Timmerlieden; en daar en boven wa-

ren 'er noch zeven ,die voorde Kooplieden werkten in verfcheide Havens

en Plaatfen.

De oude CommifTariflen werden vervolgens de nieuwe toegevoegd , en

men wees elk van hun zynen poft aan , tot voortzettinge van Zaaken , en el k be-

gaf zich yverigaan 't werk om de Scheepsmagt te redden uit den quynen-

den en kranken ftaat daar zy in was ; en onder anderen bevonden zynde,

dac
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dat England gene Planken genoeg voortbragt voor de tegenwoordige be-
hoefte, werd 'er cene byeenkomfl: gehouden door de CommiflarilTen en
Scheeps-Timmerlieden,waar in door de laatflewerd bYgebragt,dat de bef-

te deelen uit Polen en Bohcemcn komen , en te Danizkk , Riga en Hamburg
gelaaden worden.

Gelyk zyne Majefleit toelei om al het gebrekkige in het onderhoud en
verftellen der Schepen te verbeteren, zoo deed hy ook zyn beft om de
tucht onder de Zee- Officiers te hertliellen , en alle wanorden te verbeteren

der genen die in de Zee-Zaaken gebruikt en lang gewoon geweefl waren
dezelve te pleegen. De Koning zelf deed onderzoek daar naa, en dit on-

derzoek bragt voort:

Zyne Majefteits Reglement in het fluk van Zilver over te voe-
ren, enz. nevens het Tafel-geld 't welk hy zynen Comman-
deurs ter Zee; toelei, en andere Aanmoedigingen hun, hun-
nen Officieren en Gezellen gegeeven.

De wanorden die 't voorwerp was van zyne Majedeits onderzoek, was
voornamelyk te beletten het diverteeren van den publyken Dienfb der Schepen
tot privaat gebruik, voortkomende van de misbruikte vryheid van Zilver ,

Biljoen en Juweelen, of andere Koopmanfcha'ppen, waaren en Goederen
van Haven tot Haven te brengen , of uit eenige vreemde Haven nzdiX Eng-
land overtevoeren; mitsgaders de overvoering van eenigenPafTagierof Paf-

fagiers, enz. te geleiden van de eene Plaats naar de andere in Oorlog-Sche-
pen, 't en zy met des Konings verlof, enz. onder verbeurte van hunne
Commandementen, enz. Copyen van alle Scheeps - orders uitgegeeven of
op Zee ontvangen, moeden gezonden worden aan de Secretary van de
Admiraliteit. Het zelfde moeft waargenomen worden aangaande berich-

ten van 's Konings Schepen , in vreemde Havens komende, en uittrekfels

uit hunne Journaalen, en aangaande hunne Journaalen in het Regifter-boek
van Orders op het end van eene Reize. Alle Admiraalen , Commandeurs en

Chef, enz. werden gelaft deeze Reglementen flipt naa te komen ; en tot
hunne aanmoediging werd bevolen , dat alle Commandeurs van Schepen
en Vaartuigen

, Jachten alleen uitgezonderd , een Jaargeld zouden trekken
tot onderhoud van hunne Tafels, boven het gewoone Koftgeld, te begin-
nen van den tyd dat de Schepen tot de Reize uitgerufl zouden zyn , en
dat het loopen zoude tot het einde der Reize.

0V#
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Tafel van bei Jaar -geld 'uan een Commandeur ter Zee
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legdhnddcn, op dat de Lord Dartmoutb de Hollanders in 1688. zoude be-

rechten als de Ridder Frafifois Drake ét Spanjaarden in 1588, dat is net

een eeuw te voren
,
gedaan had ; maar de Hollanders waren gantfch niet ge-

zind zich zoo te laaten handelen. En behalven dat elk Schip, gelyk ge-

meld is , voorzien was met zes Maanden Krygs- en Mond-Voorraad, was
'er van 't een en 't ander noch voor de waarde van 400000 Ponden opge-
legd in de Magazynen, waar mede elk Schip noch volkomen voor acht
Maanden voorzien kon worden. De Heer Pepys had veel toegebragt tot

de veranderinge, die de Koning in de Commiffie gemaakt had, en hy
fpreekt overal naar verdiende van de CommiflarifTen die de Vloot in zoo
korten tyd zoo groot een dienO: deeden, haar van een bedurven ftaat her-
ftellende, en brengende tot eenen zoo bloeyenden flaat als daar zy ooit in

geweefl; was ; en dat alles in minder dan drie Jaaren tyds. Als men dit in-

ziet, fchynt het een verbazend wonder, dat eene minder talryke Vloot
haar voorby zeilde , fchier in haar gezicht , en eenen Prins aan Land zette

die zich draa meefter van de beide Vlooten zag. Alles wat men daar op
kan antwoorden is, dat de Engclfche Zeelieden een afgryzen hebben van
Papery en Slaverny ; en 't zou noch verbazender weezen, zoo men ooit

hoorde dat een recht Engelsman de Zaak van Tyranny enjAfgodery ver-
dedigde tegen de Vryheid en de Waarheid. Uit de Lyft van de Schepen
der Engelfche Vloot, ten tyde van de Revolutie, zal ik dit kort Begrip
trekken , 't welk den Leezer genoegfaam zal onderrechten van haaren
ilaat.

Rang.
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verny daarom niet te beter zyn geweefl:. Zommige van die Commandeurs

zyn federt, dapperlyk voor liun Vaderland ftrydende, gefneuveld. An-

dere dienen het noch (in 1704) met eere, en zyn zoo wel beloond voor

hunne dienflen dat verfcheide, die ten tyde der Revolutie Luitenants wa-

ren, federt Vlag- Officieren zyn geweefl: , of noch zyn.

Een Uittrekfel gegeeven hebbende van de Vloot , zoo als zy in dienfl:

was, zal ik 'er in 't volgende, dat ik ook van eene Lyfl; van den Heer

Fepys gemaakt hebbe , de Schepen by voegen die niet in dienfl: waren,

Uitrekfel van de Lyjl en Staat der Kon'mgklyke Floot van
England, op den 18 December 1688, mitsgaders de

gebeele Scheepsmagt des Kon'ingkryks.

Schepen en
Vaartuigen.

Rang I

2

3

4
5
6

Bombard.
Branders

Huyen
Hulken
Kitfen

Smakken
Jachten

Des Heeren Fepys Aantekeningen gaan nie:t verder dan tot den 18 De-

cember 1688; in welken tyJ Koning Jacobus zich naar Vrankryk begaf,

en de Heer Bttrchett , de tegenwoordige Secretaris der Admiraliteit, be-

gint zyne Aantekeningen ontrent dien tyd, en eindigt met den Ryswyk-

fchen Vrede.

In de Revolutie diende de Heer Burchett onder den Lord Dartmouth, en

hy verhaalt ons, dat de Vlag-OIEcieren en Kapiteins hunnen aanhang aan

boord van de Vloot hadden ; zoo dat , indien zy de Hollandfcbe had willen

bevechten, hy twyffelt of zyne Hoogheid de Prins van Oranje wel een'

merkelyken tegenlland ontmoet zoude hebben 3 alleen van de Lord Dart-

mouth
,

In Zee

,
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mouth, de Ridder Willem ^ennigs , en zotnmige andere meent hy , dat zy
zoo veel aanzien voor hunne Commiflie gehad zouden liebben dat zy hun
uiterfle beft: gedaan zouden hebben, 't Is zeker dat de Vrienden van den
Prins van Oranje niet veel hulpe verwachtenden van dien Lord en zyne
Vertrouwden, welke men kende voor Lieden welke de zaak, die de Kerk
van England, onze Vry-en Eigendommen en alles wat ons lief en waard is^

beveiligden, niet aankleefden. Naa dat de Koning ^acoiz/j de vlucht ge-
nomen had, geraakte de Vloot geruftelyk en zachtelyk in de magt des

Prinfen van Oranje, die, op verzoek van het Volk van England, het beftier

der Regeeringe op zich had genomen in afweezendheid van Koning j^aca-

bus , die 'er afftand van gedaan had. Doch hoe eensgezind het Heir en de
Vloot waren , koften de dingen niet terftond gebragt worden in zulk eene
orden dat de JNlacht der Franfcben ter Zee geftuit kon worden, in welke
zy vroeger verfcheenen dan wy konden , in 't begin van den Oorlog, en
met grooter magt dan England vermogt tydig by een te zamelen. De
Koning van Frankryk had lang een Oorlog in 't hoofd gehad, maar niet

zulken Oorlog als hy te voeren kreeg. Hyhad voor, den degen te trekken
om de Vryheid van Europa den doodfteek te geeven ; weetende dat de
Hollanden in dien tyd de eenigfte burgc , het cenigfte Bolwerk van die
Vryheid waren, had hy 30 Jaaren bezig geweeft met zyne Zeemagt te

vermeerderen, om die der Staaten- Generajl te vernielen, verwachtende
dat de Koning van England hem in dat voorneemen eer behulpfaam dan te-

gen zoude zoude weezen ; en dit zou waarfchynlyk ook zoo uitgevallen zyn
,

indien de Prins van Oranje niet overgekomen was; en in dit geval zou den
misleiden Koning Jacobus daar geene andere gunft voor wedervaaren zyn ,

dan die van Pulipbeinus , dat is te zeggen, van laatft opgevreeten te wor-
den. Aiet die oogmerk moedigde LodciDyk de XI V alles aan wat betrek-
king tot de Zeevaart had, omdat het zyne Zeemagt vermeerderde. De
Engelfchen, die dertig Jaaren lang in flaap gewiegd waren door een' val-

fchenen ongelukkigen Vrede, en die in diengantfclien tyd geenen Oorlog
gehad hadden, dan met zich zelven: want wat publyk belang had England
in hunne fcheidinge van de Hollanders'^ En zy werkten in dien Kryg in 't

algemeen tegen hun gevoelen en genegenheid, 't Is geen wonder, zegge
ik, dat de Franfcben, die al dien tyd gearbeid hadden om meefter te wor-
den beide ter Zee en te Land, hun, in den beginne van den laatften

Oorlog, eenige weinige ftooten toebragten ter Zee, gelyk zy deeden in

Bantry- Baai en by Beachy, toen de Vloot onder 't bevel van den Graave
van Torringtnn ftond. Vv'^y waren toen op geen vaften voet ; en men kan zeg-
gen dat wy, by gebrek vanocfteninge, het werk eenigfints verleerd hadden;
maar toen onze zaaken eene beftrendiger gedaante gekreegen hadden , en
wy en de Hollanders by tyds de nodige zorgp droegen om vroeg en fterk

in Zee te zyn, dorften de Franfcben ons niet boven céne reis in 't aanzicht

zien geduurende den geheelen Oorlog; en zelfs die ééne reis was, toen 'c

Hof van Frankryk meende dat zy zonder gevaar twee Efquaders onzer

Schepen, ftaande onder 't bevel van den Ridder Raphaël Delaval en den
Z z z z z 3 Schout'
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Schout-by-Nacht Carter, konden vernielen op hunne eige Kufl , eer de

grooter Schepen hun met eenige mogelykheid konden bykomen. Dit

was het , 't welk de Franfcbc Koning bewoog om den Heer de Toiirville,

zynen Admiraal, vaft bevel te geeven om de Engeljchen en Hollanders te

bevechten, en 't was dit bevel 't welk de Franfche Admiraal noodzaakte

om den Stryd te beginnen , fchoon hy onze geheele Magt vereenigd vond.

Hy werd geheel verllaagen, met verlies van zeflien der grootfle Franfcbe

Oorlogfchep^n in 't gevecht, en in 't najaagen. Van dien tyd af deeden

zy 't gene zy van te voren gedaan hadden , de Engelfchen en de Hollanders

zoekende te myden, fchoon zy 'sjaars voor dit gevecht hunne gantfche

Zeemagt in een Lichaam by malkander gehad hadden : en ziende dat zy

ons ter Zee geen Hag meer konden leveren, lieten zy zich aanranden,

hunne Steden bombardeeren , en zy zagen hunne Kuften , zelfs in de Mid-

dellandfche Zee , bloot flaan voor onzen aan- en inval ; den Kryg ter Zee in

Zeeroof veranderende, zich verfchuilende in Schepen ter kaap vaarende,

en onze weerlooze Kooplieden befleeiende.

Onderwyl deeden England en Holland zwaare koflen om groote Vlooten

uit te ruften; in plaatfe dat de Franfcben met hunne kruiffende Fregatten

en Kapers , hun uiterfte beft deeden om onzen Koophandel te onderfchep-

pen, die toen fchier zoo groot en zoo ryk was als in Vredes tyd, 't welk

voor de Franfche Kooplieden eene genoegfaame verzoeking was tot het

uitzenden van Rovers om op de Engeljchen en Hollanders te vrybuicen

;

hun eige Koophandel, byzonderlyk in dceze gedeeltens der Waereld, zoo

gering zynde dat het niet noemens waardig was. De Franfche Kapery

gefchiedde ten kofte van byzondere Perfoonen , die 'er hunne rekening by

vonden; en hunne Koning befpaarde veel Gelds, 't welk hem des te beter

in ftaat ftelde om de Bondgenooten te benaauwen. Vreemd was het te

zien hoe magtig hy ter Zee was geworden , als men bedenkt hoe weinig

figuur zyn Vader , Grootvader , en hy zelf op Zee maakte toen hy zich eerft

op de vermeerderinge zyner Scheepsmagt begon te leggen. Het Parle-

ment van England gaf in den tyd van ICarel den Il^en Geld tot den aanbouw

van dertig capitaale Schepen, die men, gelyk gezegd is in de Havens liet

verrotten. Evenwel was de Vloot altoos meer dan portuur tegen de Fran-

fcben , als zy in goede orden en onder een goed bewind was , gelyk men

heeft' kunnen zien uit den ftaat daar zy in was toen Koning Jacobus zich.

weg maakte naar rrankryk; de gehoele Vloot toen beftaande uit Schepen

van den eerften, tweeden, derden, vierden, vyfden en zesden Rang in

Zee en in de Havens, verfteld , en niet verfteld , maakte maar io8 Zeilen

,

behalven de Branders, enz. in plaatfe dat geduurende den voorleeden Oor-

log, de Regeering verplicht was by de hand te hebben,

*

Rang. Getal.

1 6
2 8

3 3ö . ^
Rang.
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Rang. Getal.

4 51

5 37
6 22

In 't geheel i6o Oorlogrchepen , behal-

Ven de Branders, Hofpitaal - Schepen
, Jachten, Sloepen, Bombardeer-

Galjoots, Voorraad - Schepen , Brigantynen, en alle andere kleine Vaar.
tuigen , nodig coc gemak en dienft van eene groote Vloot.

Men denke niet dat dit groot getal altoos in een Lichaam gebruikt werd;
veele van dezelve waren in dienfl buiten 's LanJs, andere als Convoyers,
andere als KruilTers, en de refl in Vlooten t'huis , of in de naauwe Zeen.
Het grootfle getal Schepen en Vaartuigen in een Jaar geweell zynde in
betuhnge (uitgenomen Kat- en Tranfport- Schepen) geduurende den gant-
fchen tyd des laatflen Oorlogs, was 229; en volgens hunne refpeélive

voltalligheid van Manfchap , moeft 'er op weezen ontrent 45900 Koppen , en
waren gemonteerd met 839Ó Stukken; van welkgetal 6360 waren aanboord
van de Schepen van den eerflen tot den vierden Rang ingcllooten; 't welk
bykans zoo veel is als het getal van alle Stukken van alle Schepen in des
Heeren Pepys tyd ; niet tegenflaande onze jaarlykfche Verliezen ter Zeej
en, gelyk de Heer Burcheit zegt in zyne Voorreden, ,, men moet weeten,

„ dat die in de We/l- Indien gebruikt werden gerekend zyn op het middel

„ getal van Manfchap en Kanon hun toegelegd; anders zou 't een en 't

„ ander merkelyk meer beloopen dan daar zy nu op gerekend zyn". Be-
langende het Lichaam der Engelfche Vloot, dat is zelden of nooit meer
geweeft dan 52 Schepen van den eerllen , tweeden , derden en vierden
Rang (en van den laatflen waren 'er zei Jen veel) met welke het Holland-

fche aandeel, gemeenlyk 5 tegen 8, meer maakten dan 80 Schepen, be-

quaam tot de Linie van Bataille. Schoon het geheele getal van Manfchap
in dienft had behooren te zyn, ten minfte in de Zomer-maanden, ont-

brak 'er dikwyl wat aan: want vermits zy in den Winter-tyd krachtig ver-

minderd werden , door 't opleggen van de meefte Schepen van den eerften

en tweeden Rang, kon de Vloot niet zoo wel bemand worden dat zy in

Zee kon gaan voor het einde van April oï in 't begin van May; zoo dat
men niet kan rekenen dat het geheele getal van Manfchap, in Zee-beta-

ling ftaande, de eene Maand door de andere, in een rond Jaar, ooit meer
geweeft is dan 40000 , indien 't zoo veel geweeft is. Frankryk heeft in

een Jaar , ten minften in den laatften Oorlog , in een Lichaam by mal-
kander gehad 80 Schepen van Linie; en dat was zoo veel dat England en
Holland hals-werk hadden om by tyds eene Vloot tegen dezelve uit te rus-

ten. Doch hier by moet aangemerkt worden , dat het groot getal Man-
fchap 't welk onze Koophandel vereifchte, geene kleine verhindering aan 't

bemannen .onzer Vloot ftrekte, en dat men groote moeite had om zoo veel

Volks te krygen dat zy vroeg in Zee kon gaan. De Koning van Frank-

ryh
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ryk heefc, in 't bemannen zyner Schepen, veele voordeelen die wy niet

hebben: want vermits de Zeevaart dsr Franfchen, in vergelykinge van de

onze, zeer klein is, is zy niet inftaatom het-Zeevolk uit den publyken

Dienfl: te trekken ; en de Koning dwingt hen , door zyne volftrekte magc,

om zich te vertoonen , op flraffe des doods , of der Galeyen; daarom kan

hy Volks genoeg krygen ; in plaatfe dat de Engelfche Zeelieden , als de

Koophandel gefchort was, zich zelfs verborgen houden, in de hoope van

meer voordeel in den dienfl der Kooplieden te doen als de handel weder

open zal zyn. De Koning van Frankryk dwingt alle zyne Kapers , die zeer

talryk zyn, om een merkelyk deel van hun aantal van Manfchap te nee-

men in Landvolk, om des noods zynde weder in de Haven te komen, en

beide Zee- en Landvolk over te geeven, om op zyne Ooriogfchepen te

dienen; en door decze manier van zyne Viooten te bemannen, ten min-

flen met een derde Soldaaten, weet hy Volks genoeg te bekomen en zyn

gebrek van Zeevaart te vergoeden. Wy hebben airede gemeld hoe wy in

den laatflen Oorlog getracht hebben hem naa te volgen in 't neemen van

Soldaaten op onze Ooriogfchepen, en dat zy aan de verwachting niet vol-

deeden , om dat zy van te voren niet op een' goeden voet gebragt wa-

ren. Deeze Mirynen zyn in den tegenwoordigen Oorlog op nieuw inge-

voerd, en in dienft gehouden met beter uitilag: want zy zyn niet alleen

van groot gebruik op de Vloot; maar ook zeer dienftig in alle ondernee-

mingen aan de Wal. Echter kunnen deeze vier Regimenten Marynen de

groote voordeelen niet opweegen die de Franfchen hebben in 't bemannen

van hunne Vloot. Onze manier is, gelyk de lieer Burchctt zegt, in zyne

Voorreden

;

i'^. Door 't afkondigen van JoHCfar- gelden aan al het Zeevolk en aan al 't

flukfche Landvolk; 't welk eenige overhaalt om zich gaauw te komen aan-

dienen; doch vermits 'er gemeenlyk twee Maanden tyds vergund wordt,

houden andere zich verborgen tot dat die tyd fchier verfhreeken is, tot

groote verhinderinge van het vroegtydig uitruften der Vloot.

2". Door Zeelieden te doen prefTén door Officieren en PrefTers, 't welk

onzeker en koftelyk is ; eenige van hun iVIanfchap krygende, andere wei-

nig of geene, naa zich langen tyd daar mede bezig gehouden te hebben.

De Regenten doen in Zeehavens en elders niet genoeg hun befl , om de

Zeelieden uit hunne fchuilhoeken voort te doen komen. Als de openbaa-

re dienfl; dezelve nodig heeft , is 't befte middel om hen daar toe te lok-

ken, hun te betaalen, hen te beloonen , en goede zorg voor hun te draa-

gen als zy aangenomen zyn, 't welk men niet zoo dikwyl heeft zien ge-

beuren als wel te wenfchen ware geweefl;. Een van de grootfte bezwaar

niflen van 't Zeevolk is , dat zy niet wel bezorgd , of liever verwaarloofd

worden als zy ziek of gequetfl: zyn , beide op Zee en aan de Wal ; en dit

quaad komt voort van de onweetenheid van de Chirurgyns of ten minflen

van de Onderraeellcrs, en van andere oorzaaken, te veelvuldig om hier

plaats
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plaats te krygen, maar breedvoerig gemeld in des Heeren Bwcbetts Voor-
reden.

De Kapiteins en Officieren zyn dikwyl berifpenswaarJig geweef!:, om 't

qualyk handelen van de Zeelieden, beide in 't flraiFen en beioonen: het

Zeevolk wordt ook moedeloos gemaakt als men hun weigert hen over te

laaten gaan van 'c eene Schip op een ander daar men hun bevordering

aanbied tot Schippers- maat, Bootsman, enz. Vooral moet 'er zorg ge-

draagen worden j van .hen wel [te voorzien van IVlondbehoefte , en dit

moet zich uitftrekken tot de qualiteic zoo wel als tot de quantiteit : want
gelyk niets een Matroos mismoediger maakt dan dat men hem te kort doet

in dit laatfte , zoo is 'er niets dat hem meer bloot fielt voor ziekte, dan
een gebrek in het eerde. Onze Schepen werden voorheen geproviandeerd
door Aanneemers; maar nu federt verfcheide Jaaren door CommifTariflen,

die hunne Agenten hebben in alle de Buiten-Havens van England, en hun-

ne Correfpondcn een buiten 'sLands. Zoute kofl wordt fchadelyk gehou-
den voor de Eugelfchc Macroozen, die 'er meefl van leeven ; in plaatfe dat

de Huilanders , die dikwyier andere foort van Spyze eeten, zoo veel niet

aan ziekte onderhevig zyn als de onze. En men heefc aangemerkt, dat,

geduurende 't gancfche beloop van den voorleden Oorlog, zy naauwelyks

één Hofpitaal- Schip by 't gras van hunne Vloot met zich voerden; in

plaatfe dat wy 'er fomtyds drie, vier, en meer hadden, en die maar te

dikwyl vol. Het volgende is woordelyk van de Heer Burchett.

„ Ik hebbe in mynen Dienft op de Vloot ondervonden , door lang in de

„ Soimdings te kruiiTen , dat het Volk in grooten getale ziek werdt ; en dat

,, de Scorbut en de Koorts doorgaande ziekten waren: in zoo verre dat

,, men met waarheid kan zeggen , dat veele van hun Horven by gebrek

„ van eene bequaame portie van varfche Spyze, eer zy in eenige Haven
,, konden komen daar men hen kon handelen naar hunnen toeftand: en

„ zelfs die niet aan hunne ziekte ftorven, eer zy aan de Wal gebragt kon-

„ den worden , werden by gebrek van noodwendigheden zoo zwak dat 'er

,, tot hunne herflelluig meer tyd vereifcht werd dan de Dienfl de Vloot

,, kon toelaaten te toeven om naa hen te wachten. Weshalven , indien

„ men de Manfchap varfche Kofl kon bezorgen, terwyl zy op Zee zyn,

,, zou de Regeering (die hunne Wedden blyft betaalen, en tot andere

„ kollen gebragt wordt een Maand lang, als zy ziek naar de Wal wor-

„ den gezonden, indien zy niet vroeger herfleld worden) zich in die kos-

„ ten grotelyks verligt zien , en de Vlooc fleeds in beter ftaat tot den

„ Dienil weezen. iVlaar miffchien zal men het te koftelyk oordeelen

,, Vaartuigen in dienfl te neemen om de Vloot den geheelen Zeetogt te

„ verzeilen; evenwel fchynt het niet onredelyk, dat, als de Vloot lang

„ een tyd in Zee geweefl: zal zyn, dat men haar varfche Kofl toezendt;

,, en als deeze aan elk Schip uitgedeeld is, naar vereifch van nood , kan

„ men die Vaartuigen van den Dienfl ontflaan ; zelfs kan men een groot

A a a a a a „ gedeelte
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„ gedeelte van deeze zoo noodzakelyke koflen fpaaren , door 'c gebruik

„ van de Schepen die de Vlooc gemeenlyk tot haaren dienft verzeilen
,

„ en als de Mairoozen dus voorzien worden van varfche Koft , wordt.

„ de zoute gefpaard , enz. 'c welk onze Voorraad zal verlengen , daar

„ men in de voorleede Oorlogen meer dan eens om benodigd is ge-

„ weeft.
"

De Leezer kan dit vergelyken met het verhaal van de behandeling der

Franfcben, ten opzichte van hunne zieken en gequecften, en de koft hun-

ner Matroozen ; waar door blyken zal, dat onze Vyanden, fchoon van na-

tuure niet teerhartiger, noch Menfchlievender , noch verftandiger dan
wy, eene zekere doordry vendheid in hunne beftellinge hebben, die elk

gedeelte van dezelve kracht en leeven byzet, en het publyk wordt by hun
in eene.quaade zaak beter gediend, of is 'er in gediend geworden, dan el-

ders in eene goede.

. In den voorleeden Oorlog heeft men in 't algemeen geklaagd over onze
Verliezen ter Zee, en zelfs dikwyl in deezen, en miflchien om dezelfde

oorzaak. Wy vergrooteden onze fchade en verkleinden die van onze Vy-
anden; doch zoo wy hunne verliezen vergelyken met de onze, aangaande
de Koningklyke Vlooten , zullen wy bevinden dat de balans verre aan on-

ze zyde is. 't Is waar onze Kooplieden leeden meer dan de Franfche; doch
men zou kunnen tvvyffelen of zy wel zoo veel meer leeden als hunne Koop-
handel beter was: En daarenboven, als men bedenkt welk eene lange

Kuft vol Havens de Franfcben hebben boven ons, welk een groot getal

Schepen daar voorby zeilen naar en uit het Kanaal, is het niet te verwon-
deren dat veele van dezelve verraft worden : want geheele Vlooten worden
genomen met Convoyen met al , na dat haar genoegfaamen tyd is gegee-

ven om in haare veiligheid te voorzien , zoo wel als aan de Vyanden om
zich klaar te maaken om dezelve te neemen; Dit baart in der daad de

meefte verwondering; en dit kan in een' langen Oorlog evenwel gebeuren,

by onvoorziene toevallen , die onmogelyk te voorkomen waren. Maar 't

is voor een' verliezereene rooeyelyke zaak met zyn verlies te vrede tezyn,

en voor een Koopman, die zyn Schip verlooren heeft, zich te laaten over-

tuigen door redenen. Het Schip is weg, die 't bewind in handen hebben

zyn hier; en dewyl het eerfte niet weder te bekomen is, moeten de laatfte

zich wat fchelden getrooften. Dat zal altoos gebeuren , zoo lang het be-

lang de overhand heeft boven de reden , en wanneer het de overhand niet

zal hebben , laat ik de genen zeggen die meer van het toekomende weeten
dan ik.

Dat de Franfcben zelfs meer Konings Schepen in den laatften Oorlog ver-

looren hebben dan wy , zal by weinigen geloof vinden , voor dat men de

volgende vergelyking van hunne en onze verliezen zal gezien hebben.

Verflag
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Vevjlag 'Dan de Schepen^ door de FranfcJien van ons geno-

ffien geduurende den ÖJtiog, en die van bun genomen of

verbrand zyn.

ENGELSCHE.
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Getal van Schepen.
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Vertoog der Getallen en Rangen van de Schepen en VaaV"

tuigen daar de Koningklyke Vloot uit hejlond in den
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en verftellen van de Schepen gade te flaan ; een Klerk van de Checque of

Controlle, wiens werk is de 'Werklieden van de Werf te monfleren, mits-

gaders Boots- en Scheeps -gezellen binnen hun bereik, en hen, als zy af-

weezendzyn, biiuen loon ce (lellen: Hy , met de Klerk van de fnfpe^ie

,

ziet ook alle Scheeps-Voorraad naa die geleverd word, en onderzoekt of

die met het ConcraCt overeenkomt , beide in qualiteit en qiiantiteit. Bo-

ven deeze is 'er altpos een van de voornaamfte Officiers en ComtnilTariflcn

der Scheepsmagt relideerende , om opzicht te hebben over de zaaken der

voornaamde Waaien; een ander woont den Raad in de Stad by, en isbe-

lafb met het onderzoek en 't vereffenen van de R-keningen der Voorraad-,

bewaarders; gelyk een ander doet met die van de Trefaurier der Scheeps-

magt , en een derde met de Rekening van Vitlualie. Behalven de voor-

gemelde Officiers van de Werven, heeft elke Scheeps- Timmerbaas een

Allident of Mede -hulp, ; en daar is ook een Breeuwers - Baas , een Tim-

mermans- Baas, een Schrynwerkers-Baas, een Maflemakers-Baas , een Zeil-

makers-Baas, Opperbaazen beide aan de Wal en op de Vloot, Boots-

man van de Werf, Bootemakeas-Baas, enz. die elk hun byzonder Werk
hebben.

Ligt is het zich te verbeelden, dat het Hol van Schepen zorgvuldig na-

gezien moet worden ; dit is van de grootfte aangelegenheid ; want de be-

vinding heeft geleerd, dut als men veel Gelds en tyds tot de Schepen he-

fteed had , 7y om reden van lekken of andere gebreken genoodzaakt waren

fchielyk naar de Haven weder te keeren,- welk ongeluk voornamelyk ge-

beurt in tyden van de gruotrte A6lie, wanneer de dienfl; niet toelaat lang te

zoeken , en de Kielen der Schepen volkomen te verflellen , gelyk in Vredes

tyd gedaan kan worden.

Dikwyl Zeilen te verliezen, inzonderheid in 't Winter -faifoen, is een

groote hinderpaal voor de Kruiflers geweeft, wier Zeilen, gemaakt zynde

van Doek in England geweeven, lang zoo go'ed niet zyn als die van Hol-

landfcb doek zyn gemaakt; -het verfchil in deugd en fterkte is groot, 't Is

waar dat ons Engelfch Zeil -doek onlangs veel verbeterd is, en in allen ge-

val , als men 't met onze Manufacluur doen kan , dient zy voor uitheemfche

gefteld te worden.

Die des Heeren Burchetts voor_2;emelde Voorreden wil inzien, zal bevin-

den dat de Schryverdeezer Proeve hem van naby volgt: doch alleen als hunne

gevoelens overeen quamen, en dereden aan des HettrenBurchets zyde was:

Want met welk oogmerk die Heer zyne Aantekeningen gefchreeven heb-

be , het doel van den Schryver deezer Proeve is geweeft, den Leezer een

denkbeeld te geeven van zekere dingen, die hy elders niet ligt zal vinden.

Het (lot van de zoo dikwyl gemelde Voorreden behelft eenige dingen die

zeer wel aangemerkt zyn ;en in der daad, die Heer heeft zoo veele onder-

vinding in Zee -Zaaken, dat zyne Waarneemingen niet anders kunnen

dan goed zyn. Hyzegt wyders: Gelyk de vorige Oorlog altoos verzeld is

geweefi met de zwaa>e Koflen van groote Vlooten ,
zoo zal 't met deeze ,

twyffele ik niety het zelfde vreezen. Wy oordeelen zulks nodig tot veiligheid

mn
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vnn ons Land en Koophandel , 0:11 dat ivy niet zeker weeten lulke magt d§

Vyand in Zee zal brengen, Vrankryk 'vueetende dat wy ons daar naa fchikken

zouden, hield ons dikzvyl en voorbedachtelyk op met zyne voorge-wende groote toe-

bereidfelen ; en geduurende Pi^ee derde van den geheelen Oorlog vertoonden zy

zich maar met Esquaders in Zee , terwyl onze groote Flooten tejïrydcn hebben-

de met de IVinden en de Golven , veel leedcn , niet alleen aan hunne hollen

,

maar ook groot verlies van majlen , raën , Zeilen en groot Want. Om de publykc

kojlen te verminderen, dunkt my dat men de groote Schepen alle jaaren zoodraa als

't mogelyk is behoorde af te danken , zoo 'f in 't geheel nodig geoordeeld wordt dezel-

ve uitte rujlen; maar daar in moeten my' ons fchikken naar de befte kennis die

loy kunnen bekomen van V Fyands weezendlyke toebercidfels en voorneemens , enz.

Dat is, zoo wy zeker weten dat zy hunne uicterfte pogingen in hunne toe-

bereidfeis ter Zee doen , en hunne groote Schepen uitruften, wy, in

zulken gevalle, alle, of de meefte van onze Capitaale Schepen, moeten
uitruften; inzonderheid zoo 't gebeurt (gclyk het waarfchynlyk aUoos zal

gebeuren in eenen Oorlog met Frankryk) dat onze Schepen van den vier-

den Rang elders gebruikt worden , en wy een fterk Esquader in de ïVeft-

Indi'én hebben : fchoon wy 'er zoo veele van den derden en vierden Rang
gereed hadden als de Vyanden om hen in deeze Zeen te keer te gaan , in-

dien zy hunne Schepen van den eerften en tweeden Rang uitruften , zou
't eene onvoorzichtigheid in ons weezen het zelfde niet te doen . doch
zoo de Franfchcn hunne groote Schepen niet uitruften , zullen wy de onze

met groote koften vergeeffch uitruften; want naa die koften, zullen zy,
zonder dienft gedaan te hebben , weder naar de Havens keeren in erger

ftaat dan toen zy 'er uitgingen. Het voornaamfte is onze Schepen van
den derden Rang in Zee te brengen, wel bemand, en dezelve geftadig te

gebruiken in Esquaders, of anderfints, tot beveiliginge van onze Kuften

en Koophandel. Het uitruften der groote Schepen veroorzaakt gebrek

van Manfchap , beide in dezelve en in kleinder Schepen , om dat zy zeer

veel Volk vereifchen; en belangende, dat de Franfchen, als zy weeten
dat onze Capitaale Schepen in de Dokken liggen , de hunne kunnen uit-

ruften, moet ik zeggen dat dit zoo fchielyk niet is te doen, en onze ver-

ftandhouding is niet zoo veel flechter dan de hunne, dat wy geen kennis

zouden krygen van zulk eene uicrufting tydig genoeg om eenige van on-

ze kleinder Schepen te rüg te ontbieden , en Volk te preflcn , voor die

Capitaale Schepen welke wy dienftig oordeelen uit te ruften.

Wy hebben airede gewag gemaakt van de klagten van zommige Men-
fchen tegen de Admiraliteit over het neemen van Schepen , en gemeld hoe
moeyelyk het den genen valt die 't bewind over onze Zee-Zaaken hebben,
zulke ongelukken te beletten; nu zal ik hier aanmerken hoe de Heer 5«r-

chett zegt , dat de Koopvaarders dikwyl oorzaak gegeeven hebben tot hun
eigen verlies. Ik zal zyne eige woorden gebruiken, en van veele voorbeel-

den van dit flach maar een bybrengen , en ipel dat van eene groote Floot Koop-

vaarders komende van Virginie. Deeze Schepen hielden zich hy hun Convoy tot

dat zy in de Soundings gekomen ivaren , en toen een groot getal van dezelve , te

Briftol



928 PROEVERAAKENDE
Briftol t'huis hoorende , de gelegenheid van den nacht waarneemende

,
goed vonden

zkh van 't gros der Floot tefcbeiden, werden zy alle , meene ik, door den Fyand

verrajl , eer zy hunne Haven kunden bereiken ; in plaat/e dat al de reji behouden

fhuis quam. Dit haarde een groot gefchreeuw, en de zaak grondig onderzocht zynde

door eene CommiJJie van bet Laagcrhuis, werd 'er zonneklaar bcweezen dat de Sche-

pen Ferlooren waren door de achteloosheid, ik wil niet zeggen Schehnery , hunner

Schippers. Indien men nu door eene ydcte van het Parlement eene Jlraffe Jlclde

tegen de Schippers die hunne Convnyen verlaaten , en daar door hunne Reders niet

alleen bloot/tellen voor bederf, en haare Majejieit in haare Rechten te kort doen
,

maar ook zich zelfs en hunne jLandgenooten aan Gevangenis en harde behande-

ling , enz. , is te hoopen dat men dit quaad in het toekomende voor een zeer groot

gedeelte zoude voorkomen.

Daar is veel gezegd van de doordryvendheid des Franfchen Raads in de

waarneeminge hunner Zee-Zaaken , door Menfchen die deeze dingen niec

heel diep onderzocht hebben; maar het zou niet moeyelyk vallen te be-

wyzen, dat zy van de goede gelegendheden , die zy gehad hebben, meer
voordeel ter Zee voor hun zouden hebben kunnen trekken dan zy gedaan

hebben, indien hunne ervarendheid ter Zee zoo groot geweefl: was als te

Land. 't Is waar , dat de Koning van Frankryk door alle zyne bedryven

getoond heeft, dat hy van meeninge is dat de Waereld al zoo ligt te be-

dotten is als ée'n enkele onnozele bloed; en dat fnorkery en wind in een'

Staat het zelfde kunnen doen als reden en weezen. Hy heeft eeuwig en

altoos gepocht op zyne Overwinningen, en tot onlangs gefpot met zyne

rampen ; en zich zelven houdende voor verordend tot de Algemeene Mo-
narchy , heeft hy alles getart dat hem in derzelver bejaginge fcheen te hinde-

ren. Hier in moet men zich zoo verre over zyne Staatkunde verwonde-

ren, om dac zy voor het merendeel gelukt is,- en zyn fnoeven te Land

en ter Zee, heeft den moed leevendig gehouden der faftiën, die hy in alle

deelen van Europa in zyne belangen gewikkeld heeft. Toen de Admiraal

Ruffel zeftien van zyne befte Schepen vernielde in den Scryd by LaHoguCy

bouwde hy 15 of i6 andere in anderhalfjaar tyds, de meefle daar van wa-

ren capitaale Schepen; en zy kreegen niet alleen dezelfde naamen, maar

waren ook van dezelfde maacen als die te Cheibourg en La Hogue verbrand

waren: 't welk , fchoon, gelyk gezegd wordtin die dikwyl aangehaalde

Voorreden, hy waarfchynlyk gewild heeft dat gedaan wierde, zoo zeer

om by de volgende tyden fchier ongeloofFelyk te maaken , dat zulk

een ongeluk hem gebeurd , en zoo fpoedig herfteld was , als om eenige

andere zonderlinge reden; echter ons eene prikkel moet ftrekken om on-

ze magt ter Zee zoo vlytig te behartigen, datwy, wier belang is mees-

ter van de Zee te zyn , beide om onze rykdom en veiligheid , ons nooit

moeten laaten verbluffen door het ydel pochen en roemen onzer nabuu-

ren op het gene daar zy op verre naa zoo vermogend niet in zyn. 't Is te

hoopen dat hier naa zulke maatregels bv ons genomen zullen worden, dat

,

terwyl onze Heiren te Land overwinnen, onze Vlooten op den Oceaan

zullen triomfeeren , en de kroon van Groot Brittanje houden by die Heer-
fchappy
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fchappy der Zee, die, gelyk beweezen is , haar onfchenbaar recht is , en

die niemant haar ftrafFeloos moet betwiflcn.

Ferfcheide Wetten hetrekkelyk tot Zee-Zaaken^

Uit de Zee-StatuLU-en getrokken.

IN den jaare i(56r, pafleerde het Parlement ecne A6le, genaamd, Acte

tot het oprechten van Artikels tot reglement en beter bejticr van zyue Majcjlsits

VlooteHi Oorlogfchepen en Zeemagt , welkt- in 1703 herdrukt, is, op bevel

van de voornaamfte Officieren en Commiflarifren van haare Mujcfteits

Scheepsniagt.

I. Alle Commandeurs, Kapiteins en andere Zee-Officieren , worden ver-

zocht te maaken, dat de openbaare Dienft des Almagtigen Gods, volgens

de Liturgy van de Kerk van England, plechtiglyk in hunne byzondere

Schepen worde verricht ; en dat de Gebeden en de Predikaatiën door hun-

ne byzondere Kapellaanen naarftig gedaan, en de dag des Heeren onder-

houden worde , naar inhoud der Wet.

II. Onbetamelyke en onbedachte eeden, vloeken, zweeren, dronken-

fchap , ontuchtigheden , of andere ergerlyke bedryven tot verminderinga

van Gods Eere, en bederf van goede zeeden, zullen geflrafc worden met
boete en gevangkenifle , ofanderfints, door den Krygsraad.

III. Geen Officier, Matroos, Soldaat, of ander Perfoon in de Vloot
verftand te houden met iemant die een vyand is van of een rebel tegen

den Koning , zyne Erfgenaamen en Opvolgers, zonder order of verlof

van zyne Majefteit , den Lord Hoog-Admiraal , Vice-Admiraal, ofCom-
tnandeur en C^f/vaneenig Esquader, op ftraffe des doods.'

IV. Eenige Brief of Boodfchap van des Konings Vyanden , gebragt

aan eenigen Officier, Matroos of Soldaat, of iemant anders in de Vloot,
moet binnen 24 uuren

,
gelegenheid daar toe zynde, aan den Opper-Bevel-

hebbcr bekend gemaakt worden ; en als de Opper Officier of Matroos daar

kennisvan heeft, of zelf een Brief of Boodfchap ontfangende, van zul-

ken Vyand of Rebel, en zulks ter bequaamer tyd niet openbaart aan den
Admiraal of Bevelhebber van 't Esquader , zal zulk een perfoon geftrafc

worden roet de Dood of anderfints , volgens het Oordeel van den
Krygsraad.

V. Niemant van de Vloot zal, in tyd van Oorlog , een Vyand of Re-
bel geryven met Geld , Vi6lualie, Kruid, Kogels, Wapenen, Ammuni-
tie, of andere behoeften, dire£l of indireft , op ftraffe des Doods, of
andere ftraff die de Krygsraad op zal leggen.

B b b b b b VI.
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VL Alle Papieren , Certe-partyen , ConnüfTementen , Vracht-brieven,

Paspoorten en andere Sci'.rifcea, die gevonden zullen worden aan Boord

van etn Schip dat genomen is als een l^rys, zullen behourlyk worden
bewaard , en alle de Origineelen gezonden worden aan hec Admiraliteits

Hof, of aan CoiTimiflanflen daar toe aangelleld , om ingezien en ge-

bruik daar van gemaakt te worden naar Reenten , op verbeurte van alle

aandeelen der Neemers; en by poene van verder geftraft te worden door
den Krygsraad, naar de hoedanigtieid der misdaad.

VII. Niets te neemen uit eene Prys voor dat zy veroordeeld is door

de Admiraliteit ; eene geheele Lylt op te geeven van alles zonder be-

drog, op zulke ftrafFe ais de Krygsraad of de Admiraliteit op zal leggen,

uitgenomen alles boven den overloop; doch Wapens, Amrr.unitie, Wand,
Scheeps-toebehoren, of Voorraad, zuilen ongerept blyven.

Dit Artikd is onlangs afgtjcbaft door eene A6te van hit Parlement

,

gelyk men hier naa zal zien.

VIII. Niets van Scheeps-toebehooren , Kruid, Wapens, of Ammuni-
tie te Steelen op DoodflrafFe, of andere flraffe naar de hoedanigheid van
de misdaad, door den Krygsraad op te leggen.

IX. Geen Kapitein, Schipper, of Matroos, zelfs Vreemdelingen zyn-

de , en op een uicheemfch Schip dienende dat als eene Prys en zonder

weêrfland te bieden genomen is, zal uiigefchud beroofd of quaiyk ge-

handeld worden; de overtreeders in dit geval zullen de Schade dubbel

betaalen; en 't gemelde uitheemfche Schip en alle de goederen zullen in

hun geheel bewaard worden , op dat in 't Admiraliteits Hof daar over

gevonnifl; worde naar recht en billykheid.

X. Ieder Kapitein of Commandeur, die op het zien van eenen Vyand,
Zeerover, Rebel , of waarfchynlykheid van een gevecht, alles in zyn
Schip daar niet toe in pofluur ftelt, en in eigen perfoon de mindere Offi-

cieren en 't gemeene Volk niet aanmoedigd zal gecaileerd worden; en

zoo hy of zy zich overgeeven aan eenen Vyand, enz. of om lyfgenade

bidden , zal hy of zy den dood lyden , of zulke andere flraffe als de mis-

daad verdient.

X I. Ieder Commandeur , Matroos , of Soldaat , aan boord van een Oor-

logfchip, zal den Admiraal of Opper- Bevelhebber van 't Efquader be-

hoorlyke gehoorzaamheid bewyzen, zoo wel om te vechten tegen eenen

Vyand, Zeerover, of Rebel, als in alle andere bevelen, op flraffe des

doods, of andere flraffe, volgens den aart der misdaad.

XIL. Ieder Kapitein, of ander Officier, Matroos of Soldaat, die in tyd
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van een Slag zich weghoudt, en niet in den Stryd komt om te vechten,

en zyn uitcrftc belt ie doen om den Vyand te verflaan en te vernielen,

enz. en zyne Majefleits Schip by te flaan, zal te reent gefield worden over

zyne bloheid en qualyk-gezindlici 1 , en met de dood of anders geftraft wor-

den , naar welgevallen van den Krygsraad.

Xiri. Alle Kapiteins, Officiers, en Matroozen van Convoyers, zullen

naarlbglyk acht geeven op hunnen dienfl: en plicht zonder uicdel , vol-

gens hunnen lafb; en die dezelveniet getrouwelyk nakomen, dour het ver-

dedigen der Scnepen en Goederen onder hun Convoy, zonder af te wy-
ken naar andere Havens en naar andere dingen om te zien, of weigeren

of verzuimen te vechten tot hunne befclierminge , indien zy aangc-raft

Worden, of lafhartig de vlucht neemen , en kun Convoy in de vvaagfchaal

11: 'Hen,, of Geld eifchen van eenen Koopman of Schipper voor 't Con-
voyeeren van eenige Schepen of Vaartuigen aan zyne Majedeitj Onder-

daanen be.ioorende , zullen aan den Koopman , Reders , en anderen de fchade

vergoeden, zoo als de Admiraliteit zal oordeelen; en crimineellyk geftraft

worden met de doud , of anderfints, zoo als de misdaad verdient en de

Krygsraad zal goedvinden.

XIV. Alle Perfoonen tot de Vloot behoorende, die, door lafhartig-

heid, verzuim of qualyk-gezindheid , naa zal laaten eenen Vyand, Zee-

rover of Rebel, die geflagen of vluchtende is, te vervolgen, of een bekenden
Vriend niet byftaan met hun uiterfle vermogen, zullen met de dood of an-

derfints geftraft worden , naar goevinden van den Krygsraad.

XV. Niemant zal, in tyd van dienft of aftie, als hy gecommandeerd is,

zich te rug houden of het vechten llaaken, of in den gemeiden dienit en

aftie verflaauwen, onder voorwendlel van achterflallen van Wedden, of

cenigen eifch van Maandgelden , op ftrafFe des doods.

XVI. Alle Zee- Kapiteins, Officiers en Matroozen , overloopende toc

den Vyand, enz. die hunne bediening verraadcn , of doorgaan met Sche-

pen, Gefchut , Ammunitie of \'oorraad, of dezelve overgege.ven aan

eenen Vyand , Zeerover of Rebel , zullen met de dood geftraft worden.

XV 11. Alle Zee- OfBciers, of Matroozen die den dienft zullen verlaa-

ten of wegloopen , of anderen daar toe verleiden , zullen met de dood
geftraft worden.

X Vlll. Al'e Verfpieders, verleHende Brieven of Boodfchappen bren-

gende van eenigen Vyand of Kebel, of eenigen Officier of Matroos, of
anderen Vloteling zoekende te corrumpeeren om zyne trouw te verzaa-

ken, of tot den Vyand of Rebel over te loopen, zullen met de dood ge-

ftraft worden.

B bb bbb 2 XIX.
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XIX. Niemant op de Vloot zal oproerige of muitende woorde»-'

fpreeken, nuch eenige muitery verwekken, of zulks trachten te doen
onder eenig voorwendfel, welk het ook moge weezen, op flraffe des

doods.

XX. Niemant op de Vloot zal oproerige praflyken , voorneemens of

woorden verborgen houden; of woorden gefproken tegen den Koning of

de Regeering ; of eenige woorden, praftyken, of voorneemens tegen den

Dienfl , maar dezelve openbaaren aan zynen Opper- Officier, by poene van

door den Krygsraad geftraft te worden.

XXI. Niemant zal krakkeelen met zynen Hooger Officier, by poene van,

geftrenge ftraffe ; noch hem liaan , op doodflraffe , of anderfmts , zoo als een

Krygraad goed zal vinden.

XXII. Zoo iernant van de Vloot oorzaak van klagte vindt over de

flechte Kofl, zal hy zulks ruftig bekend maaken aan zyne Overheden,

naar gelegenheid van zaaken ; en zyne Overheden zullen daar terflond in

voorzien; maar niemant zal eenige wanorden of beroerte daar over mo-

gen verwekken , by poene van zulke geftrenge flraffe als de Krygsraad op

zal leggen.-

XXIII. Niemant zal vechten of krakkeelen op een Schip, noch iemant

tot krakkeel farren door quaade woorden, by poene van gevangkeniffe,

of andere ftraffe naar welgevallen van eenen Krygsraad.

^

XXIV. Kruid, Scherp, Ammunitie en Scheeps - Voorraad niet te

verfpillen of te fteelen ; Krygs- en Mondbehoefte zorgvuldig te bewaa-

ren, op zulke p^naüteiten en ftraffe voor de Overtreeders, Medeplich-

tigen, Kopers en Heelders, als een Krygsraad billyk zal vinden op te

leggen.

XXV. In 't ftuuren der Schepen,, zorg te draagen dat geene van 'sKo'

nings Schepen ftranden , tegen Rotfen of Banken ftooten , of barften , of.

in de waagfchaal gefteld wordun, by poene dat die daar aan fchuldig be-^

vonden zullen worden
,

geftraft zuilen worden met boete
,
gevangke-

nis, of anderfmts, zoo als de Krygsraad zal meenen dat de misdaad ver-p

-

dient.

XXVI.- Alle de genen die met voordacht den brand fteeken in een"

Schip,. Magazyn, of Voonaad van Kruid, of in eene Boot, Kits, Hui,,

of and^r Vaartuigen, Takelaadje, of het gene dciar toe behoort, en niet

behoorende aan eenen Vyand of Rebel, zal met dood geftraft worden.

XXVIL Geen Man zal op zyne Wacht flaapen, of achteloos wee-
gen .
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zen in de hem opgelegde Wachc, of zynen Poft verlaaten, op flrafFe des

doods of andere ftraffe, naar den aarc zyner misdaad.

XX VIII. Voorbedachte doodflagen op het Schip, met de dood te

ftraffen.

XXXIX. Diefftallen en Roveryen aan Scheeps-boord , te ftrafFen met
de dood.

XXX. Geen Provoofl van de Vloot, zal weigeren te ontvangen, of
eenen Gevangen, hem in bewaringe gegeeven, daar in te houden, noch
hem laaten ontfnappen naa dat hy hem in zyne bewaringe heeft genomen

,

noch hem vry laaten zonder te recht ftellinge, by poene van dezelfde ftraffe

te lyden die zyne Gevangen zoude opgelegd zyn geweeft , of anderfints

geftraft te worden door een Krygsraad.

XXXI. Alle Officiers en Matroozen zullen hun uiterfte beft doen om
alle Misdoenders te ontdekken , te vatten , en ter ftraffe te brengen , en
de Officieren, daar toe aangefteld, byftand te doen, op zulke ftraffe als

een Krygsraad goed zal vinden.

XXX. II. Sodomie zal aan boord van de Vloot met de dood geftraft

worden.

XXXIII. Alle andere Misdaaden te ftraffen volgens de Zee-Rechtea
en Coftumen.

XXXIV. De Lord Hoog-Admiraal wordt gemagtigd om Commiffiënte
geeven aan Vice- Admiraals of Commandeurs en Chef over eenig Efquader

van Schepen , om Krygsraad te houden , beftaande uit Commandeurs en
Kapiteins. Geen Krygsraad, als het zaake van doodftraft'e is, zal uit

minder dan ten weinigften vyf Kapiteins beftaan ; des Admiraals Luite-

nant in dit geval voor een Kapitein te rekenen. Dood-Vonnis uit krach-

te van deeze Artikels geftreeken, niet ter uitvoeringe te ftellcn zonder
verlof van den Hoog-Admiraal, zoo de misdaad in de naauwe Zeëu be-

gaan is,- indien buiten dezelve, zal de executie niet gefchieden 't en zy
op bevel van den Commandeur en Chef over die Vloot of dat Efquader

waar in het Vonnis geweezen is..

XXXV. De Auditeur wordt magtig gemaakt om alle Perfoonen of
Getuigen den Eed af te neemen ,. tot onderzoek of oordeel van eenige der

voorgemelde misdaaden ; en in zyn afzyn wordt de Krygsraad gemag-
tigd iemant aan te ftellen. om een Eed tot het voorgemelde oogmerk af te.

neemen.

Bbb bbb 3 Deeze;
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Deeze Afte ftrekt niet om aan den Lord Hoog-Admiraal, of zyne Vice-

Admiraalen, Recluer of Rechters der Admiraliteit, zyni;n of hunnen Ge-

magtigden, of aan eenige andere Officieren of Minifters der Admiraliteit,

of aan eenige anderen, iiebbende ot' pretendeerende Admiraals magt in

'sKonings Staaten, te geeven eenige andere Magt, Recht, Rechtsgebied,

Preëminentie en Gezag, dan zy of hy wettiglyk hadden, of hadden be-

hooren te hebben, voor 't maaken d.ezer Acte, voor andere misdaaden

dan in de verfcheide Artikels van dezelve zyn gefpjcificeerd, of hier naa

gepleegd zullen worden in de volle Zee, of in Schepen of Vaartuigen dry-

vende in den vollen Stroom van groote Revieren alleen beneden de Brug-

gen van dezelve Revieren, dicht by de Zee, binnen de Jurisdièlie der

Admiraliteit, en begaan al'een door Perfoonen die werkelyk in 'sKonings

Dienlt en Betaiinge zullen weezen aan bourd van zyne üorlogrc.iepen.

Jn eene Ade^ gepaffeerd in de laatjle Zitting des Parlements^

en 'voerende den Titel van Aóle tot aanmoediginge van

den Handel op Amerika, zyn verfcheide C/auJuls tot aan-

moediginge van haare Majejleits Oorlog jcbepen en Kapers^

om den Fyand afbreuk te doen in die Gewejlen en Zeen',

gelyk inzmderbeid

:

ALLE Prys-Kantooren in alle Havens en Plaatfen van Amerika worden
afgefchcft.

Alle Vlag-Officieren , en andere Officieren en Matroozen van alle Oor-
logfchepen , zullen hebben alle Schepen en Vaartuigen, en alle goederen

en Koopmanfchappen die zy zullen neemen in eenig gedeelte van Ame-
rika

,
(eerfl: in de Admiraliteits Gerichten voor goede Prys verklaard zyn-

de, en de Tollen betaalende als of dezelve eerfl in eenig gedeelte van
Groot- Biittanje ingevoerd, en van daar uitgevoerd wiien) om verdeeld

te worden in zulke proportie als haare Majcfteit dienftig zal vinden te

beveelen.

De Lord Hoog- Admiraal , of CommifTarifTen van de Admiraliteit, of

alle perfoonen door hen gemagtigd in Amerika, zullen, des veizoclit wor-

dende, Brieven van Vlarque verleenen aan alle Britfche Eigenaars ot Ree-

ders van Schepen of Vaartuigen, voor perfoonen door hen benoemd ura

zulke Schepen of Vaartuigen te commandeeren , om aan te taften en te

neemen alle Schepen of Vaartuigen beiioorende aan eenigen van haare

Majefteits Vyanden , in eenig gedeelte vm Amerika , niet binnen de loo

Mylen van eerig gedeelte van /Jjia of Jfriki , waar van de Koophandel
aan de Üofi- Indifche Maatfchappy is afgedaan; de Eigenaars of Reeders

borg en zekerheid geevende naar gewoonte, maar niet voor de tiende van
den Lord Hoog- Admiraal. Alle Sciiepen, Va irtuigen , Wipens, Am-
munitie, Krygs - Voorraad , Scheeps - Toebehoren , Takelaadje, of Ge-

reedichap

,
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reedfchap , en alle Goederen en -Koopmanfchappen , gecne uitgezonderd

,

door Kapers genomen , eerfl; veroordeeld en voor goede prys verklaard

zynae in de Admiraliteics Gericluen va.n Amerika, en aan Tollen of Rech-
ten onderhevig, in 't zelfde geval als de voorgemelde Oorlogfcliepen , zui-

len verdeeld worden rullenen cie Reeders of Eigenaars van Kapers of pri-

vate Oorlogfchepen , en de Oiiiciers en het BooLsvolk, en anderen, die

aan boord waren in den tyd van , en behulpfaara zyn toe het neemen van
die Frys, in zulke proportie als 'er beflemd zal zyn tufTchen de Reeders

of hunne Agenten en de Perfoonen die, door deeze Acle, daar berech-

tigd toe zyn ; noch haare Majefteit, noch de Lord Hoog-Admiraal, noch
iemant, wie 't ook zoude mogen weezen, zal tot eenig deel daar van
berechtigd zyn ; de Tollen der Koninginne behoorlyk betaald zynde.

Tot Iboediger condemnatie van die Schepen en Goederen, dus door
Kapers of Oorlogfchepen genomen , en tot verminderinge der koften in

zulke gevallen , werd 'er geordonneerd en vaflgefleld. Dat de Rechters der

Admiraliteits Rechtbanken , of andere Perfoonen daar toe bevoegd , bin-

nen 5 dagen naa dat zy daar toe verzocht zyn , zullen eindigen het ge-

woone Examen preparacoir der Perfoonen die in zulke zaaken gewoonlyk
ondervraagd worden , om te bewyzen dat het genomen Schip of Vaartuig

goede Prys is. De gevvoone bekendmaking zal uitgegeeven en afgeleezen

worden door Perfoonen ,
gefield om dezelve op de gewoone wyze uit te

geeven en af te kondigen, binnen drie dagen tyds naa dat zy des verzocht

zullen zyn; en in gevalle het genomen Schip of Vaartuig in behoorlyke

form niet wordt gereclameerd, en de eifch met Eede gebillykt, zich aan-

geevende 20 dagen naa de afleezing van die bekendmakinge ; of zoo 'er

eene formsele wedereifching of reclame gedaan wordt , en de Weder-
eifcher binnen 5 dagen geene genoegfaame zekerheid geeft (tot genoegen
van 't Admiraliteit Gerichte) om den Neemers de koflen dubbel te be-

taalen, in geval het gereclameerde Schip of Vaartuig voor goede Prys
wordt verklaard ; dan zullen de Rechters van de Admiraliteit producee-

rende het gemelde Examen, of Affchriften van 't zelve, en produceeren-

de onder Eede alle Schriften in de Captuur gevonden (of onder Eede dat

'er geene Schriften gevonden' zyn) zonder verder uitflel overgaan tot het

Vonnis, en de gemelde Captuur voor vry of voor goede Prys verklaaren,

naar dat de Zaak hun voorkomt, naa benoorlyk onderzoek en het leezen der

Papieren , zoo 'er eenige in gevonden zyn. Zoo een wedereifch of reclame
behoorlyk geregiflreerd en zekerheid gegceven is , als voorgemeld , en
het niet nodig is andere Getuigen te hooren als die dan naby 't Admirali-

teits Gerichte zullen zyn , dan zullen de Rechters terftond die Getuigen
doen hooren , en Vonnis ftryken binnen tien dagen naa dat die weder-
eifch gedaan en zekerheid gegeeven zal zyn. Zoo de Zaak of de Captuur

'

goede Prys is of niet, twyfielachtig fchynt , en 't nodig is Getuigen te

hooren, die zich verre van dat Admiraliteits Gerichte bevinden, en 'C-

hooren van die Getuigen begeerd wordt, en de Neemers noch flaande

biyvcn houden dat de gemelde Captuur goede Prys is, en de Weder-

-

eifcherg-"
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eifchers het tegendeel blyven beweeren , dan zullen de Rechters van de
Admiralitcic de Captuur doen waardeeren door Perfoonen van den kanc*

der Capcuur benoemd, en onder Eede beloofd hebbende dezelve naar hun-

ne belle kennis te waardeeren en zullen naa die waardeering , en veertien

dagen naa dat die reclame of wedereifch gedaan is, goede en genoegfaa-

me borg neemen van de Wedereifchers , van aan de Neemers de volle

waarde daar van te betaalen volgens de waardeering, in geval de Captuur

voor goede Prys wordt verklaard ; en naa dal de zekerheid gegeeven is

,

zullen de gemelde Rechters eene Interlocutoire order geeven om dezelve

aan de Wedereifchers , of aan hunne Agenten , over te geeven ; en zy zal

dienvolgens overgeleverd worden.

Zoo iemant dieeene Capcuur reclameert, weigert zulke zekerheid tegee-

\;en, zullen de Rechters de Neemers goede en geuoegfaame zekerheid

doen geeven tot genoegen van de Wedereifchers, om aan de gemelde We-
dereifchers te betaalen de volle waarde, volgens de waar 'eering, zoo de

Captuur voor geene goede Prys wordt verklaard; en dan zullen de Rech-

ters ordonneeren dat zy aan de Neemers worde overgegee\ cp, en dien-

volgens zal dezelve overgeleverd worden aan de Neemers of aan hunne

Agenten.

Alle Captuuren in eene van haare Majcfleits Volkplantingen 'm /America

opgebragt, zullen, zonder laft te breeken , daar toeven, en ftaan onder

de gezamentlyke bewaringe van den Scherps- Officier der Maven of Plaats

daar zy opgebragt zullen zyn, mitsgaders van derzelver Neemers en hunne

Agenten, tot dat zy wetjiglyk vrygcfproken, of voor goede Prys ver-

klaard zyn ; of tot der tyd toe dat 'er zulke Interlocutoire order als voor-

gemeld
,
gegeeven zy om dezelve los te laaten , of over te geeven ; en zoo

de Captuuren gedaan zyn door Kapers, zullen zy, naa de Condemnatie

terftond aan derzelver Neemers, of hunne Agenten, overgeleverd worden,

om daar van te difponeeren als van hunne Goederen en Have : indien zy

gedaan zyn door Oorlog-Schepen, aan zodanige Perfoonen als voorgemeld,

en verdeeld worden zoo als haare Majefteit zal ordonneeren.

Zoo eenige Rechter of Rechters , of andere Officier of Officiers dien

het aangaat, zullen uitftellen te doen eenige van de verfcheide Proceduu-

ren, betrekkelyk tot het condemneeren of vry-fpreeken, vry geevinge of

Gverleveringe van eenige zodanige Captuur op de wyze als voorgemeld,

binnen de rcfpeftive tyden hier voten bepaald , of zoo draa als dezelve be-

hooren te worden gedaan , zullen zodanige Rechters en Officiers verbeu-

ren 500 Ponden, de eene helft voor de Koningin, en de andere helft,

met alle de koften van 't Proces, aan zodanigen Perfoon of Perfoonen die

daar informatie van zal geeven, en dezelve zal eifchen door middel van

Rechte voor eenige van haare Majelleits Rechtbanken in //ffjer/caofin Groot-

Biittanje.

De gemelde Rechters en Officieren zullen, voor de Condemnatie van

zodanige Captuuren, niet meer falans mogen ontvangen dan de fomme
van 10 Ponden, zoo de Prys beneden de 100 Lali is ; en zoo daar boven

niet
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niet meer dan 15 Ponden; en op de betalinge van een van beide deezer
fommen aan de Rechters, ora daar over ce difponeeren zoo als zy goed
zullen vinden onder de Officiers van zodanige Gerichten, zullen zodanige

Rechters en Officiers onderhevig zyn aan alle penaiiteiten, in deeze Afte
gefield op het verzuim of uitftel van de nakominge van hunne verfcheide

pligten aangaande de voorgemelde verfcheide Proceduuren , binnen de ref-

pedive tyden in deeze A&Q bepaald.

Doch zoo eenige Neemers of Wedereifchers geen genoegen neemen in

de Sententie van zodanige Admiraliceits Gerichten , kunnen de Partyen die

zich bezwaard houden, Appelleeren voor haare Majefleit in haaren Gehei-
men-Raad, t'allen tyde binnen 14 dagen naa dat het Vonnis geftreeken is,

en de Appellanten moeten goede zekerheid geeven dat zy zodanigen Ap-
pel zullen nakomen en voortzetten , en aan de Condemnatie voldoen

;
gelyk

ook dat zy de drievoudige koften zullen betaalen zoo de Sententie beves-
tigd wordt , en wel zoo dat de Execmie niet gefchort wordt om reden van zoda-

nigen Appel.

Geen Bootsgezel , of ander Perfoon aan boord van een Kaper of Koop-
vaarder in America, noch eenig Bootsgezel of ander Perfoon aan de Wal
in eenig gedeelte daar van , zal mogen worden gepreft voor de Schepen
der Koninginne, 't en zy zodanige Bootsgezel uit den dienft weggeloopen
ware voor den 14 Fehruary 1707; en een Officier van haare Majefteits

Schepen, die zodanigen Bootsgezel of Matroos, zal prelTen, zal aan den
Schipper ofde Reeders van hetSchip, daarzodanige Bootsgezel op vaart,

verbeuren 20 ponden voor ieder dus gepreften Bootsgezel, met alle de kos-

ten, te bekomen in alle Gerichten van haare Majefteits Staaten.

Ieder Schipper van een Koopvaarder, en ieder Kapitein van een Kaper,
zal, voor dat hy eenigen Matroos , Zeeman, of anderen Perfoon aan-
neemt, om te dienen aan boord van zodanigen Koopvaarder of Kaper,
trachten, zoo veel in hem is te ontdekken of zodani2;e Watroos, Zeeman
of ander Perfoon uit den dienft der Koninc',inne weggeloopen is. En indien

zodanige Schipper of ICapitein zyn beft niet doet om zulks te ontdekken,
of weet dat zodanige Matroos , Zeeman , of ander Perfoon , uit den dienft

der Koninginne gedeferteerd is, zal zodanige Kapitein of Schipper ver-
beuren 20 ponden aan haare Majcfteit voor eiken Man, dien hy op dus-
danige wyze zal aanneemen.

Ieder Schipper van een Koopvaarder en Commandeur van een Kaper,
zal , eer hy uit eenige Haven zeilt, aan den voornaamften Officier van de
Tollen in zodanige llaven, overleveren eene nette lyft van alle de Man-
fchap tot zodanigen Koopvaarder of Kaper behoorende, met hunne naa-
men, ouderdom, en de befcliryvinge van hunne Perfoonen, op verbeurte
van 10 ponden voor eiken Man niet op zodanigj lyft gebragt.

Zodanige Officier van de Tollen zal aan zodanigen Schipper of Com-
mandeur overleveren eene authentique Copy van zodanige lyft. Op het
affterven of veranderen van eenigen Bootsgezel , zal de gemelde lyft tér-

Hond worden veranderd en overgeleverd aan dea Scheeps Officier, "of den
C c c c c c voor-



938
PROEVE R AA KENDE

voornaamften Officier der Tollen in alle Havens daar zodanige Koopvaar-

der of Kaper zal aankomen: alle welke Lyflcn vertoond zullen worden

aan alle Commandeurs van haare Majefteits Oorlogfchepen die zulks zullen

eifchen; en zoo eenig Man toe haare Majelleics Oorlogfchepen behoorcn-

de, zal gevonden worden aan boord van eenigen Koopvaardcr of Kaper,

wiens naam niet in zodanige Lyfl: vervat is, zal de Schipper of Comman-
deur van zulk een Vaartuig verbeuren 20 ponden voor eiken zodanigen

Man aan zyn boord gevonden.

De Schipper van ieder Koopvaarder en Paket-Boot, gedeflineerd naar

eenig deel van America, is verplicht te voeren eenig getal Matroozen,

Bootsgezellen, of andere Perfoonen , werkelyk in haare Majefleits dienfi

aangenomen (over en boven 't volle getal van Matroozen of Bootsgezel-

len 't welk zulk een Schip of Paket-Boor gewoonlyk voert, de proportie

van het vyfde deel van 't getal van zodanige gewoonlyke Manfchap niet

te boven gaande) en zal dezelve overleveren aan die genen aan welke zy

door haare Majefteits Officieren toegezonden worden j en op verweige-

ringe van dezelve aan boord te neemen , zal hy of zy-L. verbeuren 20 pon-

den voor eiken zodanigen Matroos of Bootsgezel.

Haare Majefteit wordt gemagtigd, geduurende de aanhouding van dee-

zen tegenwoordigen Oorlog, Brieven van Commiffien te verleenen, om
alle Genoodfchappen of particuliere Perfoonen in fkaat te ftellen, om zich

t'famen te voegen tot eenigen togt ter Zee en te Land , om te neemen en

te vernielen alle Schepen, Goederen, roerendeen onroerende, EtablilTe-

menten, Failoryen, Kreekcn, Havens, fterke Plaatfen, Land -Forten,

Kafteelen en Veflingen , zynde in 't bezit van eenigen van haare Majefteits

Vyanden in eenig deel van America; en aan zodanige Genoodfchappen,

of particuliere Perfoonen te geeven den vollen eigendom en genot van zo-

danige Schepen, Goederen, roerende en onroerende, EtablifTementen
,

enz. als daar een ontwyftelbaar recht op hebbende; met en onder zulke

Reglementen als haare Majefteit goed zal vinden (alfchoon de tegenwoor-

dige Kryg dan geëindigd mogt zyn) en de voorgemelde vergunningen

te fterken door verdere vergunningen of Brieven.

Niets is 'er in deeze Aite dat haare Majefteits Onderdaanen kan hinde-

ren in hunnen vryen Handel naar, en op ieder dtel van America.

Het zal genen Commandeur van een Oorlog Schip of Koopvaardy-Schip-

geoorloofd zyn eenig geweld , roof, of moleftatie, hoedanig ook, te plee-

gen , tuftchen Rio Lahacha en de Revier de Ch.igre , op de Spaaiifche Kuf-

ten in America, of ter Zee binnen vyf myien van eenige Haven van die

Wal, aan eenige Sloep, Barco longo , Cano of andere Boot, Goederen

of Koopmanfchappen, behoorende aan eenige der Spaanfche Onderdaanen

die Handel dryven met eenige van haare Majefteits Onderdaanen, of aan

eenige Sloep, enz. behoorende aan eenigen van haare Majefteits Onderdaa-

nen gaande naar of komende van eenige Haven of Plaats, binnen de voor-

gemelde paaien.

Contrabande Goederen, in eene Acte om allen Handel en gemeenjchap met

Vrank.-
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Vrankryk te verbieden, mogen door haare Majefleits Onderdaanen gebragt
worden in alle Havens en Waatfen binnen de voorgemelde paaien , om
die te verhandelen aan de Onderdaanen van Spanje binnen de gemelde
paaien.

De Rechten der Wejl-Indiën betrekkelyk tot het wegvoeren van Dienaars
en Slaaven zonder verlof van den Eigenaar, en andere zonder briefjes van
de refpeclive Secreuryen, zal in volle kracht blyven. En alle Comman-
deursvan byzondere Schepen ten Oorloge uitgerull, of Koopvaarders

,

Brieven van Marque hebbende, zullen aan zodanige Rechten onderhe-
vig zyn.

Geduurende deezen Oorlog, en niet langer, zal 't voor Kapers en Koop-
vaarders geoorloofd zyn, met uitheemfche Matroozen bemand te zyn, zo-
danig echter dat hun getal geen drie vierde van de volle Manfchap te bo-
ven gaat, en ten miniten een vierde van 't Bootsvolk geborene Engelfchen,
of genaturalifeerde Onderdaanen van haare Majefleit zyn (fchielyk ver-

flerf ende gevaaren van den Oorlog en de Zee uitgezonderd.) Niet te-

genftaande de Afte van Navigatie, zal ieder Vreemdeling, getrouwelyk
gediend hebbende op een OorlogCchip, Kaper, of Koopvaarder, den tyd
van twee Jaaren, gehouden worden voor genaturalifeerd , en alle Rech-
ten en Voorrechten van een natuurlyk gebooren Onderdaan van Groot-Brit-

tanje genieten.

Haare Majefleit wordt gemagtigd aan ieder Perfoon, die, volgens dee-
ze Aéle werkelyk eenig Avontuur heeft ondernomen , verlof te geeven om
in vreemde Landen een Schip of Schepen te koopen, zodanig dat hun ge-
tal niet meer dan twintig zy , zekerheid gegeeven zynde dat zodanig Schip
of Schepen in zulke Avontuuren gebruikt zullen worden : en alle zulke
Schepen, zoo gekoft, geduurende den Oorlog tot Kapers gebruikt geweeft
zynde, zullen worden gehouden voor Britfche Schepen, en de Voorrech-
ten van Britfche Schepen genieten , niet tegenftaande de A£le van Navigtie.

In d'ezelfde zittinge werd eene Adle gepafleerd, genaamd, Me tot beter

bcveiliginge van den Koophandel deezes Koningkryks door Convoyers en KruiJJers;

welke , tot groot voordeel flrekkende van haare Majefteits ter Zee dienen-
de Onderdaanen, ik tot nut van den Leezer hier plaats zal geeven.

Boven en behalven de Schepen van Linie , en Convoyers naar verre
Landen , zullen 43 Oorlog-Schepen gebruikt worden als Kruiflers op be-
quaame pollen , te weeten 6 van den derden rang , 20 van den vierden
rang, 13 van den vyfden rang, en 4 van den zesden rang, naar dat de
Lord Hoog- Admiraal of de CommilTariflen zullen beveelen; 9 van welke
zullen Kruifien op de Noord-Wefl Kufl van Groot- Brittanje, op zulke pof-

ten als de Lord Hoog Admiraal of de Commiüariflen zullen beveelen Dee-
ze Oorlog -Schepen zullen ten minllen drie maal 's Jaars fchoon gemaakt
worden. Het Zeevolk zal op geen ander Schip overgedaan worden , 't en

Cccccc2 zy
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zy op een Kruifler. In geval van groote noodzakelykheid , mogen deeze

KruilTers gebruikt worden in Linie van Bacaille aan deeze zyJe Kaap

Finijïerre; anderfints zullen zy (leeds kruilfende blyven, uitgenomen wan-

neer zy fclioon gemaakt of verfteld worden.

De Lord Hoog- Admiraal , of CoramifTarini'n, zullen een ComraifTaris

van de Vloot aanfteüen, of eenigen of meer pirfoonen , die fleeds hun

verblyf zullen houden in zulke plaits of plaatfen als haare Majefteit zal

beveelen ; uit krachte van welke ainfbellinge, zulke perfoon of perfoonen

alles zullen gade (laan wat die KruilTers betreft, en zm-g draagen dat zy, .

zonder uitftel,. van alle behoeftigheden voorzien worden, wanneer zy in

de Haven komen, daartoe genoodzaakt geweeftzynde door quaad weer, of

om fchoon gemaakt of vertleld te worden, en, zoo draa zy verfteld zyn,

hun beveelen weder in Zee te fteeken.

De CommifTirliïen van de Vloot in elke van de afgeleege plaatfen of de

perfoonen die daar toe gebruikt worden, zullen aan de Admiraliteit over-

zenden , 8 dagen naa de byeenkomft van elke zittinge des Parlemencs,

een net verllag, in bequaame Kolommen gcfchikt, van den tyd wanneer

een van deeze KruilTers uit de Haven gezeild is, wanneer dat Schip 'er in

is gekomen , hoe veele dagen het op zynen poft geweefl: is , hoe meenig-

maal elk van gemelde Schepen fclioon gemaakt of verfteld is ieder jaar,

en waar; de reden waarom het in de Haven is gekomen, en den tyd en

de redenen van zyn toeven daar: welk verllag de Admiraliteit by het

Parlement zal inbrengen binnen 8 da^en naa de Vergadering van elke zit'-

tinge.

De Lord Hoog- Admiraal , of Commiflariflen , zullen ieder jaar, geduu-

rende deezen tegenwoordigen Oorlog, tufTchen den eerftcn November en

den eerften December, het voorgemelde getal van Oorlogfchepen van den

voorgemelden Rang aanflellen tot KruilTers, ofConvoyers, aan deeze zy-

de Kaap Fmijïerre voor het volgende jaar; en zoo dikwyl een van dezel-

ve genomen of op eenige andere wyze verlooren wordt, zal 'er, zoo draa

als het doenlyk is, een ander Schip van den zelfden Rang in deszelfs plaac-

fe gefteld worden.

Zoo eenig Oorlogfchip, Kaper, Koopvaarder, of ander Schip, door

cenig Oorlogfchip , of Kaper wordt genomen en voor goede Prys ver-

klaard in de Rechtbanken der Admiraliteit, zullen de Officiers en 't Scheeps-

volk, die werkelyk aan boord zullen weezen van ziilken Oorlogfchip of

Kaper, die de Prys genomen heeft, naa de condemnatie, alleen magt over

dezelve hebben , zonder daar verder reden of rekenfchap van te geeven.

Zulk eene Prys zal verkogt worden door zoodanige perfoonen als de Offi-

ciers van den Neeraer, of het meerendeel van deozelven, onder hunne
haiïd
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hand en zegel , daar toe zullen magtig maakcn , en hec geheele produft

daar van zal verdeeld worden onder de gemelde Ofiicier-jn , Schiplieden en

anderen, volgens hunne byzondere aandeden, gelyk haare iMajeflcic by
Proclamatie bekend zal maaken en beveelen.

Doch zoo de Lord Hoog-Admiraal , of Commiflarifren
,
goed zullen vin-

den zulk een Prys gemaakt Schip in haare Majefteics dienfl te neemen

,

dan zal het Schip met ai zyn toebehooren gewaardeerd worden door Offi-

ciers, of door de CommiiTarifTen der Scoeepsmagt, daar toe gelaft van
haare Majelleit; mitsgaders door een gelyk getal perfoonen, benoemd
door het meerendeel van de Bevelhebbers en Officiers van de Neemers
van zulk eene Prys: en op het vertooncn van die waardeeringe , mits-

gaders een certificaat van de leverantie van dat Oorlogfchip of die Ka-
per, dus genomen, met zyn toebehooren, enz. tot haare Majefteits ge-

bruik, zullen de Commiflariflen van de Vloot binnen 15 dagen Ordonnan-
tiën geeven tot betalinge van de volle waarde des gew^aardeerden Schips,

volgens de koers der Vloot, om, als voorgemeld, onder de Neemers ver-

deeld te worden.

Buiten en boven de voorgemelde aanmoediging, zal de Treforier van
de Scheepsmagt of Vlooten, op de Ordonnantiën, geflaagen door de Com-
miflariflen van de Vloot, te betaalen volgens derzelver koers , betaalen,

zonder falaris of Loon, aan de Neemers, htt zy van Oorlogfchepen of
Kapers, j ponden voor eiken man aan Boord van den Prys, die in den
aanvang des gevechts in levendigen Lyve was; en het getal van deeze

Manfchap zal beweezen worden door den Eed van 3 of meer Officiers,

of Mannen die op de Prys waren in den tyd dat zy genomen werd , ge-

daan voor den iMajor of eerfl:en Magifliraat der Haven daar de Prys op-

gebragt is. De Major, of eerfle Magifl;raat, wordt verzocht om dien

Eed af te neemen , en daar terftond een certificaat van te geeven, zon-

der loon of falaris ; op het vertoonen van welk certificaat, en eene Copy
van de condemnatie van de Prys, zullen de CommifTariflen van de Scheeps-

magt, volgens derzelver koers, binnen 15 dagen Ordonnantiën flaan voor

het beloop van die gratificatie, op den Trefaurier der Scheepsmagt, te

betaalen aan de Neemers, om onder hen verdeeld te worden, by de Offi-

cieren en Bootsgezellen
,
gelyk haare Majefleit ten dien einde by Afkon-

diginge zal gebieden.

Geene Schepen , Goederen , of Koopmanfchappen , die Prys gemaakt

zyn, zullen vry zyn van de Tollen, noch van de belafl:ingen waar aan

zy volgens de Wetten des Koningkryks onderhevig zyn of zullen zyn: die

goederen, als zy in de Haven zyn gekomen , zullen geloft: worden in tegen-

woordigheid van de Tol bedienden van die Haven, en in haare Majefteits

Pakhuizen opgelegd en daar geflooten worden met drie flooten ; een fleutel

Cccccc 3 van
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van welke bewaard zal worden door den Coliefteur van die Haven , een

door den Controlleur, en een door de Agencen der Neemers, tot der tyd

toe dat die Goederen gewaardeerd en verkoft kunnen worden. De Nee-

mers mogen op bequaame tyden Waardeerders in de Pakhuizen brengen

om dezelve te bezien, te fchatten en te koopen, en als die Goederea

verkoft zyn , zullen de Kopers daar den Tol van becaalen , en verder on-

derhevig zyn aan alle Verbod als 'er van zulke Goederen gedaan is, of

gedaan zal worden.

Alle Waardeeringen en Verkopingen van Prysgémaakte Goederen zul-

len gedaan worden door Gemagugden of Agenten benoemd in gelyken

getale door de Neemers , zoo Officieren als Bootsgezellen. Zoo de Kapitein

van den Neemer een of meer perfoonen aanftek tot zyne Agenten, zullen

de andere Officiers, of het meerendeel van hun, een gelyk getal benoe-

men, en de Bootsgezellen , of het meerendeel van hun, het zelfde getal,

om de zaaken voor hun waar te neemen.

Naa den verkoop van die Prys , zullen de Agenten , aangefleld als voor-

gemeld , kennis geeven van den dag , bepaald tot de betalinge van de ver-

fcheide aandeelen der Neemers; en indien naa deeze bekendmaking iemants

aandeel blyft in handen der Agenten, het zy behoorende aan iemant die

llerft, of uit den dienfl: wegloopt, of dat het niet behoorlyk geëifcht worde

binnen den tyd van drie jaaren, zal het aandeel, dus in de handen der A-

genten blyvende, aan 't Greenwichs Hospitaal komen. De Ordonnantiën ge-

llaagen , zoo wel voor de waarde der Pryzen als voor de voorgemelde gra-

tificatiën , zullen betaalbaar gemaakt worden aan de Agenten aangefleld

door den Kapitein, het meerendeel der andere Officieren, en het meeren-

deel der Bootsgezellen , om onder hen verdeeld te worden als voorge-

meld; en als zy niet behoorlyk geëifcht worden binnen 3 jaaren, zullen zy

aan 't Greenivichs Hospitaal komen.

Zoo een Officier of Bootsman, lafl; breekt, of iets van de Goederen,

Koopmanfchaappen , Want , Toebehoren of Gereedfchap van eene Prys

Steelt , zal zulk een Officier of Bootsgezel verbeuren drie maal de waarde

van de Goederen, enz. Dus geftolen; een derde voor het Greenwichs HoS'

pitaal , en de twee overige derdedeelen voor den Aanbrenger.

In gevolge van deeze A6le, beval haare Majefbeit eene Afkondiging

te doen , Ordonneerende de verdeeling der genome Pryzen , en de Gratificatie voor

't neemen van Oorlogfchepen , of Kapers van den Fyand.

Beveelende en beladende, dat het nette produft van alle Pryzen enGra-

tificatiën voor gemaakte Gevangens, zal verdeeld worden in acht gelyke

deelen; van welke de Kapitein van het Oorlogfchip, die werkelyk aan

Boord
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Boord zal zyn als de Prys genomen worde, drie achtendeelen toegelegd

zal worden, waarvan een achtendeel zal komen a,m den Vlag-Officier,

zoo hy werkelyk aan Boord is; Aan de Kapiteins der Marynen, Zee-
Luitenancs, en Schipper, zal een achtendeel toegelegd worden, om ge-

lykelyk verdeeld te worden onder hen. De Luitenants der Marynen,
Bootsman, Konftapel, Proviand-Meefter , Timmerman , Schippers-iVIaat,

Chirurgyn, en Kapelaan, een achtendeel, om gelykelyk onder hen ver-

deeld te worden. Het Volk van 'c MidJelfchip, Timmermans-Maat,
Bootsmans-Maat, KonftapelsMaat , Korporaals-Maat, Schieman, Sloep-

Meefter, Quartier-Meefter
, Quartier-Mecfters-Maat , Chiriirgyns-Maat

,

Bewaarder van de Kruidkamer , en Sergeanten van de Marynen , een
achtendeel, om gelykelyk onder hen verdeeld te worden. De Trompet-
ters, Buflchieters , Timmermans-Knechts, Rentmeefler, Kok, Wapen-
maker, Rentmeeflers-Maat , Koks-Maat, Roermaker, Kuiper, Zwabber,
erdinaris Trompetter, Barbier, bedreeve Matroozen, gemeene Matroo-
zen, Volontairs by A6le, en Marine Soldaaten, twee achtendeelen, onx
gelykelyk onder hen verdeeld te worden.

In geval een Zee-Kapitein , of Officier van minder Rang, of een Zee-
Onder-Officier behoorende tot een Oorlogfchip , welken e^nige aandeelen
van Pryzen zyn toegelegd, afweezend zyn in den tyd dat de Prys worde
genomen; zal het aandeel van dien Zee-Kapitein, enz. gevoegd worden
by de aandeelen toegelegd aan den Trompetter, BulTchieters , Timmer-
mans-Knechts, Rentmeefter , Kok, Wapenmaker, Rentmeefters-Maat,
Koks-Maat, Roermaker, Kuiper, Zwabber, ordinaris Trompetter, Bar-

bier, bedreeve Matroozen, gemeene Matroozen, Volontaires by Afte,
en JVIarinen Soldaaten, om gelykelyk onder hen verdeeld te worden.

Ieder Kapitein van een Oorlogfchip eenige Prys neemende, wordt be-

volen om , zoo draa als 't weezen kan , aan de Tafel van 't Scheeps-
Comptoir over te zenden eene oprechte Lyfl: van de Naamen van alle

Officiers, Bootsgezellen, en anderen die werkelyk aan Boord waren van
dat Oorlogfchip onder zjn bevel, toen de Prys genomen werd; welke
Lyft moet bevatten den nommer van eiken perfoon zoo als hy op het
Scheeps-Boek ftaat, en de qualiteic van zynen dienft, getekend door dea
Kapitein, en 3 of meer der voornaamfle Officieren.

De Commiffariflen van de Scheepsmagt worden verzocht, naa de Con-
demnatie van de Prys, die Lyft tegen het Monfterboek van 't Oorlog-
fchip naa te zien, om te weeten of zy daar meede overeenkomt, aan-

gaande de Naamen, Qualiteiten of Rang der Officieren, Bootsgezellen,

en anderen tot dat Oorlogfchip behoorende; en, op verzoek, terflond

een Certificaat van de dugtigheid van alle zulke Lyften die hun toege-

zonden zyn te geeven aan de Agenten door de Neemers benoemd; en

des-
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desgelyks, als het hun verzocht wordt, aan de Agenten te geeven de Lyft

van 't Monfter-Boek van zulke Oorlogfchepen , als de gemelde Agenten

zulks dienftig vinden tot hunne onderrichtinge in 't betaalen van 't produél

deezer Pryzcn, of van de Gracificatiën , als men die verfchuldigd is; en

op andere wyzcn den gemelde Agenten behulpfaam te zyn , zoo 't no-

dig is.

En ten aanzien van Kapers , uitgerufl: en bemand ten koften van particu-

liere Eigenaars derzelve, die accorden met hun Boots volk maaken aangaande

de aandeden die elk Man aan boord van zulken Kaper zal trekken van eene

Prys die genomen zal worden; vermits het niet redelyk zoude zyn, dac

eenig Zeeman of Perfoon aan boord van zulken Kaper , recht zoude heb-

ben lot een'ig ander ding dan vervat is in de particuliere accorden met

zulken Eigenaar aangegaan, en door 'c Volk van zulken Kaper onderte-

kend , worden alle zulke Contraélen en Accorden , befchreeven by 't uit-

rufien van eenig Schip dat Brieven van Marque heefc , bekrachtigd en

beveftigd, en zullen zoo dugtig zyn in rechte, als ofzy in deeze AÏfkon-

diginge gemeld waren.

De Agenten , aangefleld om de verkopingen der Pryzen te doen , zullen

den dag en plaats die zy gefield hebben tot de betalinge der verfcheide

aandeelen aan de Neemers, doen bekend maaken in de Londenfcbe Courant

,

op dat de bekendmaking aangaande de drie Jaaren binnen welke de aan-

deelen moeten ingevorderd worden of aan Greenwicbs Hofpitaal komen

,

openbaar worde. En op dat de Regeneen van dat Hofpitaal kunnen wee-

ren wie de Agenten zyn die moeten ontvangen en betaalen de aandeden

van de Perfoonen die aan boord waren van de Schepen die Pryzen geno-

men hebben , op dat zy de aandeden kunnen invorderen van zodanige

Neemers welke zullen komen te fterven, of van den Dienfl; wegloopen,

of hunne eifchen niet behoorlyk doen binnen drie Jaaren; en ten voor-

gemelden einde, zal 'er eene nette Lyfi: van die Agenten gezonden wor-

den aan de P.egenten van 't gemelde Hofpitaal, door het Admiraliteits-

Hof, 't welk verzocht wordt op de fequellratie van eenig Prys gemaakt

Schip , de Namen op te fchryven van de Perfoonen die door de Neemers

tot Agenten zyn aangefteid.

Hier voren is gemeld van Brieven van Marque vergund aan den Heer

George Carew, en anderen tegen de Hollanders: nu zal ik hier de Procla-

matie, gedaan om de gemelde Brieven van Marque te herroepen, laaten

volgen, op dat de Leezer zie welke ftappen in zulk eene Zaak gedaan

pioeten worden. Zy is gedrukt in de Courant van den 30 Augujly 1680.

Vermits aan George Carew, Scbildk. voorheen vergund zyn Brieven van

Marque tegen de Staaten Generaal der Fereenigde Provinciën , tot voldocninge

van
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van zekeren etfch wslke de Ridder William Courteen , en anderen hadden tegen

gemelde Staaten, en ivaar toe de gemelde Oeorge Carew berechligd was; welke

gemelde eifch feden door het Tradaat van Frede tujjchen zyne Majejieit en ds

gemelde Staaten ,
geheel dood en te niet gedaan is , en alle Brieven van Marqiie en

Reprefaille by het zelfde Tra£taat dienvolgens zyn ingetrokken. En vermits zyne

Majejteit federt de gemelde Brieven van Marque herroepen en gefuperfedeerd heeft

,

ten einde niemaiu misleid mogen worden , onder voorivendfel van eenige Brieven

van Marque voorheen aan gemelden George Carew vergund , en daar düor komen

in gevaar van de l^Fet tegen Zeerovers gejiatneerd; is het zyne Majejicits welbeha-

gen geweejl , door deeze Proclamatie te verklaaren , dat de gemelde George Ca-

rew, geene autboriteit en commijjie heeft, uit krachte van eenige zodanige Brie-

ven van Marque ^ om eenig Schip, hoedanig ook, te doen uitruften of uil kopen;

en dat tegen alle en een iegelyk , die zich zullen vermeeten hem te helpen om zoda-

nig een Schip in Zee te brengen, of onder hem te dienen, onder fchyn van zulk cene

voorgewende autboriteit, geprocedeerd zal worden als tegen Zeerovers, naar de

uiterfte geftrengheid der Wet.

Ik zal dit Werk befluiten met de Proclamatie van de Vaanen , in ge-

volge van het eerfte Artikel van het Traclaat van Unie tufTchen England

en Schotland: Zy voert deezen Titel, Proclamatie, verklaarende welke Faanen

gevoerd zullen worden ter Zee op Koopvaarders , of Schepen behoorende aan haare

Majejleits Onderdaanen van Groot -Brittanje, en de Landen daar onder behoo-

rende.

•

Dewyl by 't eerde Artikel van het Traétaat van Unie , enz. bezorgd en

beftemd is , dat het Schild of Blazoen van ons Koningkryk van Groot-

Brittanje zodanig zouden zyn als wy zoude ordonneeren , en dat de Kruis-

fen van St. J'oris en St. Andries , tTaraengevoegd op zulke eene wyze als

-wv voeglyk zouden oordeelen
,

gefield zouden worden op alle Vlaggen,

en Vaandels beide ter Zee en te Lande; weshalven hebben wy op en mee
den raad van onzen geheimen Raad, dienftig geacht te ordonneeren en te

beveelen dat de Wapens en Vaanen , hier beneden befchreeven , gevoerd

zullen worden door alle Schepen of Vaartuigen behoorende aan Onderdaa-

nen van haare Majetleit zonder onderfcheid. En dewyl verfcheide van
onze Onderdaanen zich hebben vermeeten aan boord van hunne Schepen
onze Vlaggen, Geuzen en Wimpels te voeren, die, volgens een aloud

gebruik
,

geordonneerd zyn tot eene diftinétie van onze Schepen , en
dikwyl , meenende te ontgaan de ftraffe daar op gefield , gevoerd hebben

Vlaggen , Geuzen en Wimpels in eene gedaante en mengfel van Kleuren

zoo weinig met de onze verfcheelende dat zy bezv/aarlyk daar van te on-

derfcheiden waren, welk gebruik bevonden is van veelvuldige ongelegenhe-

den verzeld te zyn. Om zulks in het toekomende voor te komen , belaften

en beveelen wy mits deezen ftiptelyk aan alle onze Onderdaanen, zon-

der onderfcheid , dat zy zich niet zullen vermeeten op eenige hunner

D d d d d d Schepen
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Schepen of Vaartuigen te voeren onze Geus
,
gemeenlyk genaamd de

Union Geus, noch eenige Wimpels, noch eenige zodanige Vaanen als on-

ze Schepen gemeenlyk voeren, zonder daar toe byzonder verlof verkree-

gen te hebben van ons, of van onzen Hoog-Admiraal van Groot-Brittanje

^

of van de CommifTariflen , aangefteld om het Ampt van Hoog- Admiraal

in der tyd waar te neemen: noch te voeren aan boord van hunne Sehg-

pen of Vaartuigen eenige Vlaggen, Geuzen, Wimpels of.Vaunen naar

de onze nagemaakt, of eenige ioort van Wmipel zonder onderfcheid ,. of

eenige andere Vaan dan de Vaan hier afgebeeld.

Hier Jlond deFlag afgebeeld ^ zoo ah zy te zien is voor dit Werk , in de Vlaggs

Plaat, met het Byfchrift Uni-ons Vlag.

welke gevoerd zal worden in p'aatfe van de Vlag die voor deezen ge-

meenlyk op Koopvaardy-Schepen gevoerd is gevveeft : uitgenomen dat,

tot beter difUnólie van Schepen die Brieven van Marque of Reprefaüle

hebben tegen den Vyand , en alle andere Schepen of Vaartuigen , vvtlke

gebruikt mogen worden door onze voornaame Officieren en CommiflarifTen

onzer Vloot, de voornaamfl:e Officieren onzer Artillery, de Commiflaris-

fen tot viclualeeringe onzer Vloot, en de CommifTariflen tot transportee-

ringe voor onzen Dienft , en byzonder betrekkelyk en gelchikt tot die

Dienden. Onze Koningklyke wil en welbehagen is, dat alle zodanige Sche-

pen die CommiÜlën van Brieven van Marque of Reprefaüle hebben, zul-

len , behalven de Vaanen door deezen geordonneerd te voeren aan boord

van Koopvaardy-Schepen, voeren eene roode Geus met eene Unions-

Geus, afgebeeld in eene plaats in den bovenflen Hoek van dezelve nevens

of naafb den Staf of Stok; en dat de Schepen, die in onzen Dienfl gebruikt

zullen worden door de voorgemelde Officiers , en byzonderlyk tot die

Dienden gefchikt zyn , zullen voeren eene roode Geus met eene Unions-

Geus in eene plaats in den bovenflen Hoek van dezelve naaft den Stok,

als voorgemeld ; en in 't ander deel van de gemelde Geus zal afgebeeld

weezen het Zegel gebruikt in de voorgemelde byzondere Dienften, in en tot

welke de gemelde Schepen en Vaartuigen gebruikt zullen worden. En wy
belaflen en beveelen ftipcelyk, dat geen van onze geliefde Onderdaanen

zich zal vermeeten eenige van de gemelde Geuzen van diflinélie te voe-

ren, 't en zy hy Brieven van Marque of Reprefaüle hebbe, of in onzen

Dienft gebruikt worde tot eenen der voorgemelde Dienflen. En wy requi-

reeren mits deezen onzen Hoog- Admiraal, en Commiflariflen , aangefteld

tot het waarneemen van den Dienft van Hoog- Admiraal , en Gouverneurs

van onze Forten en Kafteelen, de Bedienden van onzen Tol, en de Com-
mandeurs en Officieren onzer Schepen , in der tyd als zy ontmoeten of an-

derfints gewaar worden eenige Schepen of Vaartuigen aan eenige van

onze Onderdaanen behoorende , die verzuimen de Vaan te voeren welke

hun door deezen bevolen v/.ordc te voeren, als voorgemeld, of voerende

eenige.
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eenige Vlag, Wimpel, Geus of Vaan hier mede llrydig, het zy in Zee
of in de Haven, niet alleen te faifecren, of terflond te doen faifeeren alle

zulke Vlaggen , enz. gevoerd tegen onze Koningklyken wille en welbe-
hagen in deezén uitgedrukt , maar ook de naamen van die Schepen en
Vaartuigen , mitsgaders de naamen hunner Schippers of Commandeurs be-

kend te maaken aan onzen Hoog- Admiraal , of aan de Commiflariffen

,

den Dienfl 'Van Hoog- Admiraal in der tyd waarneemende , of aan den
Recht, r onzes Hoogen Admiraliteits Hof in der tyd , ten einde alle Over-
treeders behoorlyk daar voor- geilraft mogen worden. En wy beveelen
en belaflen mits deezen den Rechter of Rechters van ons Hoog- Admira-
liteits Hof in der tyd , dat zy lliptclyk onderzoek zullen doen naar alle

zodanige Overcreeders, en bezorgen dat zy behoorlyk geftraft worden;
en alle Vice - Admiraals, en Rechters der Vice- Admiraliteiten, worden
mits deezen d sgelyks verzocht op dezelve wyze te procedeeren in de
verfcheide Havens en Plaatfen onder hunne byzondere Departementen-
hehoorende.

EINDE.
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